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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 030/2018 - DF

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 

Cuiabá, EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 52 da Lei nº 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE) e Provimento nº 005/2008/CM;

Considerando a Portaria instauradora da Sindicância Disciplinar nº 

024/2018-DF e 026/2018-DF cujo processo foi autuado sob o nº 

0719731-28.2018.8.11.0001 (CIA);

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora Anne Loize de Oliveira R. de Figueiredo 

para integrar a comissão de Sindicância Disciplinar no processo 

supramencionado em substituição a então nomeada presidente Laura 

Denize de Carvalho França.

Art. 2º Em razão das substituições anteriores fica a comissão assim 

composta: ANNE LOIZE DE OLIVEIRA R. DE FIGUEIREDO, Analista 

Judiciário, matrícula 13570 na qualidade de Presidente da Comissão, JOAO 

MÁRCIO CAMPOS, Técnico Judiciário, matrícula 5208 e DEMETILDE 

BENEDITA DE ASSIS, Auxiliar Judiciário, matrícula 5196.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

 Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

PROCESSO Nº:

35978-15/2012 – CÓDIGO 782343

ADVOGADO (A):

DR. DIEGO RONDON GRACIOSO (OAB/MT 17.259)

 Vistos, etc.

Considerando que os autos pertencem a uma das Varas de Família e 

Sucessões e que tais processos tramitam em segredo de justiça, intime-se 

o causídico para emendar o pedido de desarquivamento a fim de justificar 

a concessão dos autos para análise e cópias no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Publique-se.

 Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

PROCESSO Nº:

30178-06/2012 – CÓDIGO 776845

ADVOGADO (A):

DR. DIEGO RONDON GRACIOSO (OAB/MT 17.259)

 Vistos, etc.

Considerando que os autos pertencem a uma das Varas de Família e 

Sucessões e que tais processos tramitam em segredo de justiça, intime-se 

o causídico para emendar o pedido de desarquivamento a fim de justificar 

a concessão dos autos para análise e cópias no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Publique-se.

 Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

PROCESSO Nº:

2047/2008 – CÓDIGO 236996

REQUERENTE (S):

TEREZINHA FÁTIMA DE AMORIM

ADVOGADO (A):

DRA. ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS (OAB/MT 20.281)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por TEREZINHA FÁTIMA DE AMORIM para 

desarquivamento do processo n. 6014-84.2006.811.0041 (CÓDIGO 

236996) e demais pedidos.

Considerando que o expediente encontra-se devidamente instruído com a 

documentação pertinente, mormente a procuração e comprovação de 

hipossuficiência a fim de embasar o pedido de gratuidade da taxa de 

desarquivamento, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita referente à 

taxa de desarquivamento, exclusivamente em relação a este pedido.

 Encaminhem-se o presente ao Setor de Arquivo do presente Foro para as 

providências cabíveis redistribuição do feito para a 4ª Vara Especializada 

de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT para análise dos pedidos 

subsequentes.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941520 Nr: 55468-52.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE TITULARES DE IMÓVEIS E 

MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÁRIO OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VASQUES BERETTA - 

OAB:8846/MT, JOSSY SOARES SANTOS DA SILVA - OAB:7189, 

LORENA FERNANDA SOUZA FARIA - OAB:9842/MT, RENATO MOURA 

DUETI SILVA - OAB:21142/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA ALMEIDA PRADO 

TAVARES DE MELLO GRANJA - OAB:20358/MT, LUCIANE REGINA 

MARTINS - OAB:10.003-B/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778608 Nr: 32014-14.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIURLAILE AQUINO E SILVA

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

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

608,43 (seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos), a que foi 
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condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 195,00(cento e 

noventa e cinco reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395115 Nr: 30406-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUSE DA SILVA PORTO - 

OAB:11173/MT, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS, 

ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:30.820/ RS

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

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

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

531,82 (quinhentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$251,16 (duzentos e cinquenta e um reais e dezesseis 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$265,91(duzentos e 

sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 

(quatorze reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827517 Nr: 33389-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUCY NÓBREGA FILHO

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

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.877,30 (um mil e oitocentos e setenta e sete reais e trinta centavos), a 

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

forma separada, sendo R$938,65(novecentos e trinta e oito reais e 

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

938,65(novecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034970 Nr: 39100-31.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MELLO CASADO, ADRIANO JOSÉ SECCO, 

MARCOS MAGALHÃES, LEANDRO CURY PINHEIRO, MARCELLO DANIEL 

COVELLI CRISTALINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO MELLO CASADO - 

OAB:138.047-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427327 Nr: 9644-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA LEÃO PREZA

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

SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:MT 18673-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910978 Nr: 37467-19.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAS OLIVEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PADILHA DE PAULA 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT, MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ ARRUDA - OAB:OAB/MT 13.749

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

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742879 Nr: 39816-97.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO AGUIAR RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

753,00 (setecentos e cinquenta e três centavos), a que foi condenado 

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

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

para recolhimento da guia de custas e R$ 339,57(trezentos e trinta e nove 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801722 Nr: 8156-17.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONE FIGUEIREDO ARRUDA, ELIONE FIGUEIREDO 

DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

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

OAB:13842-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794191 Nr: 500-09.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA ESPIRITO SANTO DE BRITO

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

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

OAB:8.920-B/MT

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

- OAB:10661/O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809099 Nr: 15573-21.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASSAN ZAKI FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12.409-A, LUZIA ANGELICA A. 

GONÇALVES - OAB:9.802/MT

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

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819518 Nr: 25792-93.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY DIAS DA LUZ

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 
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Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112850 Nr: 15875-45.2016.811.0041

 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: METALURGICA PROJETOS - INDUSTRIA E COMERCIO 

LTTDA ME, NEUSA MARIA BISSOCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO AMARAL, ERALDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILTON CESAR DA SILVA - 

OAB:21759, PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS - 

OAB:16.617/MT, PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS - 

OAB:16617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

971,90 (novecentos e setenta e um reais e noventa centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$485,95(quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa 

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

485,95(quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345854 Nr: 18958-50.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN SOUZA ALVES

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

DE CRÉDITOS - VISA, TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR, 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

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

OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770826 Nr: 23862-74.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLY JORGE DE CAMPOS CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:107.878, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:131512/MG, RENATA CRISTINA SILVA MOURAO - 

OAB:131.505/MG, THAIS FERNANDA SANTOS DA SILVA VERÇOSA - 

OAB:80.348/MG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371439 Nr: 8100-23.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO APOLONIO DUARTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

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

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

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

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

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

603,20 (seiscentos e três reais e vinte centavos), a que foi condenado 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$189,77(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794778 Nr: 1101-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE SILVA DE OLIVEIRA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO WOLKSWAGEN S/A, ARIEL 

AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ATAUFO FONTES - 

OAB:13.432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

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

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763413 Nr: 15993-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

1.360,42 (um mil e trezentos e sessenta reais e sessenta reais e quarenta 

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

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$680,21(seiscentos e 

oitenta reais e vinte e um centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$680,21(seiscentos e oitenta reais e vinte e um centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754388 Nr: 6367-17.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO A VARGAS NUNES - 

OAB:10.220

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

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

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

R$3.383,08(três mil e trezentos e oitenta e três reais e oito centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755171 Nr: 7183-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MATONE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CERQUEIRA DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO COUTO E SILVA - 

OAB:10.135 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

2.135,36 (dois mil e cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), a 

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

forma separada, sendo R$1.067,68(um mil e cento e sessenta e sete reais 

e sessenta e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$1.067,68(um mil e cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732273 Nr: 28443-69.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DE OLIVEIRA ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747897 Nr: 45168-36.2011.811.0041

 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: JUCINEY CONÇOELO RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

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

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700225 Nr: 34848-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARCON ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

566,77 (quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), a 

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

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

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

R$153,34(cento e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825215 Nr: 31227-48.2013.811.0041

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ART S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, 

JOSÉ JULIO DOS REIS

 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: ANDREA MAURA SACIOTO 

RAHAL - OAB:14883, ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - 

OAB:OAB/MT-14883

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

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

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

599,84 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 186,41(cento e 

oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813650 Nr: 20121-89.2013.811.0041

 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: TAMARA VERUSKA SOUZA SILVA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730428 Nr: 26490-70.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CANDIDA DE LIMA

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

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

1.188,78 (um mil e cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$594,39(quinhentos e noventa e quatro reais e 

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

594,39(quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745231 Nr: 42352-81.2011.811.0041

 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: ROBERTO SEBASTIÃO RACHID DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIEGO LENDZION RACHID 

JAUDY COSTA - OAB:10.380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

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

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

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

641,18 (seiscentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 227,75(duzentos e 

vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748154 Nr: 45446-37.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE ABREU LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANC. E INVEST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11.178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT

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

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

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

1.830,94 (um mil e oitocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), a 

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

forma separada, sendo R$915,47(novecentos e quinze reais e quarenta e 

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

915,47(novecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393526 Nr: 29000-27.2009.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIANA NUNES NEVES DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MOLINA BARCELLOS - 

OAB:8.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271/SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747282 Nr: 44525-78.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA VEIGAS DE ASSUMPÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760753 Nr: 13129-49.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO JESUS E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728946 Nr: 24919-64.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOAH MELO DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DE PASSOS CRAVEIRO 

FILHO - OAB:15190/GO, MARIO SERGIO DE SOUSA VILELA - 

OAB:24.558-OAB/GO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140932 Nr: 27822-96.2016.811.0041

 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: JOSE SILVERIO DA SILVA JUNIOR, LUCIANA PALACIO 

PILATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, PALLOMA MAHANNABARBOSA DALLAGNOL - 

OAB:OAB/MT 21.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667

 Em cumprimento ao despacho de fls. 192, certifico que, Dessa forma a 

exigência, devendo a parte requerida sanar as custas devidas conforme 

acordado pelas partes visto que não só se trata de custas meramente 

remanescentes.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029647-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

Outros Interessados:

DARLÃ EBERT VARGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para que 

providencie a publicação, na IOMAT e em jornal de grande circulação, do 

edital a que alude o art. 52, § 1º, 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 

e n c a m i n h a d o  v i a  e - m a i l  a o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

rafaelpacheco@mestremedeiros.com.br. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029787-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital EDITAL 

PRAZO: 15 DIAS AUTOS N.º 1029787-24.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) PARTE REQUERENTE: GEOTOP 

C O N S T R U C O E S  E  T E R R A P L E N A G E M  L T D A 

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES/INTERESSADOS 

FINALIDADE: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca do 

deferimento do processamento da recuperação judicial da(s) empresa(s) 

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, bem assim conferir 

publicidade à relação nominal de credores apresentada pela recuperanda. 

RELAÇÃO DE CREDORES: ANTONIO SILVA DOS SANTOS, 

TRABALHISTA, R$183,32; APARECIDO COSTA LEÃO, TRABALHISTA, 

R$7.723,34; APARECIDO COSTA LEÃO, TRABALHISTA, R$10.500,00; 

BRUNO BONFIM PEREIRA BRITO, TRABALHISTA, R$2.100,00; DAVI DE 

ARRUDA, TRABALHISTA, R$15.000,00; DOMINGOS GOMES COSTA, 

TRABALHISTA, R$7.500,00; HELIO ADELINO VIEIRA, TRABALHISTA, 

R$39.354,00; IARIMA FERRER CRUZ, TRABALHISTA, R$200,00; ISAIAS 

FERNANDES DA SILVA, TRABALHISTA, R$1.283,32; JOAO VITOR SALES 

BELARMINO, TRABALHISTA, R$183,32; LUCIANO DOS SANTOS GOMES, 

TRABALHISTA, R$246,40; LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, 

TRABALHISTA, R$1.724,80; MANOEL ALVES MARQUES, TRABALHISTA, 

R$183,32; MARIO MARCIO SOARES, TRABALHISTA, R$6.000,00; 

NATANAEL FERNANDES DA SILVA, TRABALHISTA, R$1.724,80; RAUFER 

MENDES BARBOSA, TRABALHISTA, R$407,24; ROBSON DA SILVA 

ALMEIDA, TRABALHISTA, R$1.283,32; RODRIGO SALES FERREIRA 

RAMOS CRUZ, TRABALHISTA, R$254,82; RONIVAN OLIVEIRA DE SOUZA, 

TRABALHISTA, R$1.283,32; VERONICA PRATES DA LUZ, TRABALHISTA, 

R$183,32; RETIFICA UNIVERSAL LTDA-EPP, ME/EPP, R$4.002,43; S C M 

ENGENHARIA LTDA-ME, ME/EPP, R$2.800,00; VICENZI E CIA LTDA-ME, 

ME/EPP, R$5.000,00; ACTIVA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL, 

QUIROGRAFARIO, R$4.900,00; BANCO SICOOB, QUIROGRAFARIO, 

R$67.284,50; BANCO SICOOB, QUIROGRAFARIO, R$131.791,11; BANCO 

SICOOB, QUIROGRAFARIO, R$52.996,45; BANCO SICOOB, 

QUIROGRAFARIO, R$219.747,68; BANCO SICREDI, QUIROGRAFARIO, 

R$118.798,18; CATARINENSE EMPRESA DE TRANSPORTE, 

QUIROGRAFARIO, R$1.080,00; CATARINENSE EMPRESA DE 

TRANSPORTE, QUIROGRAFARIO, R$720,00; CATARINENSE EMPRESA DE 

TRANSPORTE, QUIROGRAFARIO, R$1.800,00; CATERPILAR BRASIL 

LTDA, QUIROGRAFARIO, R$260.000,00; CERAMICA CARMELO FIOR 

LTDA, QUIROGRAFARIO, R$2.683,12; CERAMICA CARMELO FIOR LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$2.683,12; CERAMICA CARMELO FIOR LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$2.683,12; CERAMICA CARMELO FIOR LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$337,05; CERAMICA CARMELO FIOR LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$8.386,41; CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$15.275,00; CONSTRUFIOS INDUSTRIA DE 

CONDUTORES ELETRICOS, QUIROGRAFARIO, R$956,33; CONSTRUFIOS 

INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS, QUIROGRAFARIO, R$7.981,86; 

CONSTRUFIOS INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$7.981,86; CONSTRUFIOS INDUSTRIA DE 

CONDUTORES ELETRICOS, QUIROGRAFARIO, R$956,33; CONSTRUFIOS 

INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS, QUIROGRAFARIO, R$7.981,86; 

CONSTRUFIOS INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$25.858,24; CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS 

S/S LTDA, QUIROGRAFARIO, R$43.004,12; CONTINI E CIA LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$10.000,00; D ALUMINIO, QUIROGRAFARIO, 

R$2.103,94; D ALUMINIO, QUIROGRAFARIO, R$7.602,73; D ALUMINIO 

LTDA, QUIROGRAFARIO, R$9.706,67; DURATEX S.A, QUIROGRAFARIO, 

R$1.365,36; ELETRICA SERPAL LTDA, QUIROGRAFARIO, R$966,66; 

ESTRUTURAL LAJE RONDONÓPOLIS, QUIROGRAFARIO, R$10.000,00; 

GERDAU AÇOS LONGOS S/A, QUIROGRAFARIO, R$1.911,67; GERDAU 

AÇOS LONGOS S/A, QUIROGRAFARIO, R$1.911,68; GERDAU AÇOS 

LONGOS S/A, QUIROGRAFARIO, R$141,27; GERDAU AÇOS LONGOS 

S/A, QUIROGRAFARIO, R$141,26; GERDAU AÇOS LONGOS S/A, 

QUIROGRAFARIO, R$2.051,88; GERDAU AÇOS LONGOS S/A, 

QUIROGRAFARIO, R$1.991,53; GERDAU AÇOS LONGOS S/A, 

QUIROGRAFARIO, R$1.991,53; GERDAU AÇOS LONGOS S/A, 

QUIROGRAFARIO, R$207,02; GERDAU AÇOS LONGOS S/A, 

QUIROGRAFARIO, R$8.436,17; ITAPEMA COM. DE PEDRAS E AREIA 

LTDA, QUIROGRAFARIO, R$10.152,67; JEAN FRANCO MACHADO, 

QUIROGRAFARIO, R$2.310,00; LADRIARTS ARTEFATOS DE CIMENTO, 

QUIROGRAFARIO, R$2.499,00; MARCOS OLIVEIRA, QUIROGRAFARIO, 

R$5.000,00; MARCOS OLIVEIRA, QUIROGRAFARIO, R$16.400,00; 

MARCOS OLIVEIRA, QUIROGRAFARIO, R$5.000,00; MARCOS OLIVEIRA, 

QUIROGRAFARIO, R$5.000,00; MARCOS OLIVEIRA, QUIROGRAFARIO, 

R$93.500,00; O.R.A.S COM DE MAT DE CONST. LTDA GUAPORÉ VIDROS, 

QUIROGRAFARIO, R$5.200,00; ONIX DIST. PROD. ELETRICOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$1.290,79; ONIX DIST. PROD. ELETRICOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$2.097,73; ONIX DIST. PROD. ELETRICOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$8,60; ONIX DIST. PROD. ELETRICOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$2.036,03; ONIX DIST. PROD. ELETRICOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$1.252,84; ONIX DIST. PROD. ELETRICOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$4,15; ONIX DIST. PROD. ELETRICOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$8,35; ONIX DIST. PROD. ELETRICOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$2.036,03; ONIX DIST. PROD. ELETRICOS LTDA, 
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QUIROGRAFARIO, R$1.252,84; ONIX DIST. PROD. ELETRICOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$8,35; ONIX DIST. PROD. ELETRICOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$2.612,21; OXIGENIO CUIABÁ LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$287,36; PETEL MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$248,00; PETEL MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$2.544,80; PETEL MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$2.188,22; PETEL MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$775,00; PETEL MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$2.544,80; PETEL MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$2.188,21; PETEL MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$2.544,80; PETEL MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$2.188,21; PETEL MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$15.222,04; PIZZATTO MATERIAS ELÉTRICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$1.026,97; PIZZATTO MATERIAS ELÉTRICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$1.026,96; PIZZATTO MATERIAS ELÉTRICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$1.026,96; PIZZATTO MATERIAS ELÉTRICOS, 

QUIROGRAFARIO, R$3.080,89; REZENDE ARTEFATOS DE CONCRETO E 

CONST.LTDA, QUIROGRAFARIO, R$4.450,00; ROMAGNOLE PRODUTOS 

ELETRICOS, QUIROGRAFARIO, R$4.488,00; ROMAGNOLE PRODUTOS 

ELETRICOS, QUIROGRAFARIO, R$797,50; ROMAGNOLE PRODUTOS 

ELETRICOS, QUIROGRAFARIO, R$4.356,00; ROMAGNOLE PRODUTOS 

ELETRICOS, QUIROGRAFARIO, R$797,50; ROMAGNOLE PRODUTOS 

ELETRICOS, QUIROGRAFARIO, R$4.356,00; ROMAGNOLE PRODUTOS 

ELETRICOS, QUIROGRAFARIO, R$14.795,00; SITICOM - Sindicato da 

Construção Civil, QUIROGRAFARIO, R$1.624,60; ZEITOUN E ZEITOUN 

LTDA, QUIROGRAFARIO, R$118.843,00. DECISÃO/DESPACHO: (...) 

Cuida-se de Pedido De Recuperação Judicial ajuizado por Geotop 

Construções E Terraplanagem Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 

07.691.059/0001-12, sociedade empresária constituída no ano de 2005 

por dois engenheiros que se uniram com o intuito de executar como 

empreiteiros, obras públicas de construção civil de edificação e 

pavimentação e assim atender exclusivamente aos entes Estatais, 

chegando a contar, nos períodos de maior produção com até 80 (oitenta) 

colaboradores. Narra a requerente que a forte carga tributária, aliada às 

dificuldades encontradas nos últimos anos, como a falta de mão de obra 

especializada, aumento dos custos da produção e falta de produtos, 

obrigou a empresa a buscar empréstimos junto às instituições financeiras 

para dar continuidade às obras em andamento e assim poder honrar com 

seus compromissos contratuais, mesmo que para tanto tenha assumido 

prejuízos, a fim de a não afetar a qualidade de suas obras e atender de 

forma satisfatória os interesses dos entes Estatais e da sociedade. Traz 

no bojo da petição inicial um histórico das obras realizadas tanto para o 

Município de Cuiabá quanto para o Estado de Mato Grosso e para o 

Governo Federal, necessitando da recuperação judicial para que possa se 

manter no mercado e continuar gerando emprego e renda. (...) Por tais 

razões, com base no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolho 

a pretensão contida na petição inicial para o fim de Deferir o 

Processamento Da Presente Recuperação Judicial, ajuizada por Geotop 

Construções E Terraplanagem Ltda, que deverá, no prazo improrrogável 

de 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação da presente 

decisão, apresentar seu Plano De Recuperação Judicial, observando-se 

as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob 

pena de convolação em falência. Em consequência, com fundamento no 

disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005: 1 – Autorizo o parcelamento 

das custas processuais, em 06 (seis) vezes, devendo a requerente ser 

intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promover o 

recolhimento da primeira parcela, ficando condicionado o cumprimento 

desta decisão, pela Secretaria do Juízo, à comprovação nos autos do 

aludido pagamento. Consigno também que, o não cumprimento implicará na 

revogação desta decisão que deferiu o processamento da recuperação 

judicial. 2 – Nomeio como Administradora Judicial Fabianie Martins Mattos 

Limoeiro, advogada regularmente inscrita na OAB/MT sob o nº 8.920-B, 

com escritório profissional sito à Rua Tenente João Batista Leite, n.º 429, 

Bairro Araés, Cuiabá (MT), fone (65) 3028-4153, e-mail: 

fabianie@mattoslimoeiro.com.br, que deverá ser intimada pessoalmente, 

para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) 

horas, assinar na sede do Juízo, o termo de compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele 

inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005). 2.1 – Com fundamento no 

disposto no artigo 24, da Lei N.º 11.101/2005, e “observados a 

capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do 

trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de 

atividades semelhantes”, além do número de credores arrolados, fixo a 

remuneração da Administradora Judicial em R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais), que corresponde à aproximadamente 3,98% do valor total dos 

créditos arrolados (R$ 1.504.607,19), observado o limite imposto pelo §1º, 

do artigo 24, da lei de regência. Justifico a utilização do percentual em 

questão, tendo que vista que ao fixar o valor da remuneração do 

administrador judicial, o magistrado já deve levar em consideração todas 

as despesas necessárias e regulares ao bom desempenho de seu múnus, 

despesas essas que englobam, dentre outras, o envio de 

correspondências aos credores, transporte, além das atividades que 

serão desenvolvidas pelo profissional, como relatório mensal, 

manifestação nos autos principais e nas habilitações/impugnações, e fixar 

a remuneração em percentual inferior não se prestaria para tanto. 

Oportuno destacar que o magistrado deve levar em consideração para 

fixação dos honorários, fatores como a qualificação do profissional 

nomeado, haja vista que a função do administrador judicial exige 

considerável conhecimento na área jurídica, notadamente na área do 

direito empresarial, de modo que a remuneração deve observar também a 

qualificação do profissional escolhido. 2.2 – Muito embora este Juízo 

venha adotando, também na Recuperação Judicial, a prática da reserva de 

um percentual da remuneração fixada ao Administrador Judicial, a ser 

liberada ao final do processo, na hipótese em análise, entendo necessária 

a liberação de 100% sobre o total do valor fixado, sob pena da 

remuneração do Administrador Judicial não ser compatível com os valores 

pagos para os profissionais que atuam na área, ressaltando-se ainda, que 

a importância ora arbitrada, deverá ser paga em 30 (trinta) parcelas 

mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta o prazo 

médio previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem 

que o Sr. Administrador Judicial se exima da prestação de contas e 

relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei 11.101/05, sob pena 

de importar em desídia. 2.3 – O pagamento da aludida remuneração deverá 

ser efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade da 

Administradora Judicial, a ser informado por esta à empresa recuperanda, 

devendo ser comunicado ao Juízo eventual descumprimento da obrigação. 

3 – Declaro Suspensas, nos moldes do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, e 

pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (art. 6º, § 4º), as 

ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por 

créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, 

permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se 

processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, 

do artigo 6º, referentes a créditos excetuados na forma dos parágrafos 

3º e 4º, do artigo 49, todos da mencionada norma, cabendo ao devedor, 

comunicar a suspensão juntos aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da 

Lei N.º 11.101/2005). 4 – Determino ainda, que a requerente apresente, 

mensalmente, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas 

demonstrativas, sob pena de destituição de seus administradores (artigo 

52, IV, da Lei N.º 11.101/2005), bem como que passe a utilizar a 

expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que forem 

signatárias, conforme determina o caput, do artigo 69, da Lei N.º 

11.101/2005. 5 – Expeça-se o EDITAL a que se refere o parágrafo 1º, do 

artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, que deverá constar: a) o resumo do 

pedido do devedor e desta decisão (art. 52, § 1º, inciso I); b) a relação 

nominal de credores, onde se discrimine o valor e a classificação de cada 

crédito (art. 52, § 1º, inciso II), devendo constar ainda, o passivo fiscal; c) 

na advertência acerca dos prazos para habilitação e/ou divergências 

quanto aos créditos relacionados pelo devedor, na forma do art. 7º, § 1º 

da Lei N.º 11.101/2005. 5.1 – Consigne-se que, os credores têm o prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, Para Apresentar Suas Habilitações E/Ou 

Divergências Perante A Administradora Judicial, conforme determina o já 

mencionado § 1º, do artigo 7º, da Lei N.º 11.101/2005. 5.2 – Considerando 

que o feito tramita pelo sistema PJE, a petição inicial não veio 

acompanhada de mídia eletrônica (pen drive) contendo a relação de 

credores indicada pela devedora, nos termos do artigo 41 da Lei n. 

11.101/05, devendo a recuperanda ser intimada, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, apresente na Secretaria do Juízo, a respectiva 

relação em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da 

presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os 

termos desta decisão. 5.3 - Em seguida, deverá a recuperanda retirar o 

edital acima citado e comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sua 

publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação da 

sede e filiais da devedora, também sob pena de revogação. 6 – Eventuais 

habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pelas 
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devedoras, no prazo previsto no art. 7º, § 1º, deverão ser dirigidas à 

administradora judicial, em seu escritório profissional, ou e-mail da 

administradora (fabianie@mattoslimoeiro.com.br). 7 – Apresentado o Plano 

De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da publicação desta decisão, conforme já consignado, 

Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre o 

Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para manifestar eventual Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação 

do 2º Edital. 8 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pela Administradora Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, contados do fim do prazo do § 1º, do 

artigo 7º, LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de 

recebimento do plano (2º edital mencionado no item 8), o Comitê, qualquer 

credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão 

apresentar Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos termos do art. 8º, da 

norma em comento. 9 – Intime-se o Ministério Público e, comunique-se, por 

cartas, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios 

em que o devedor tiver estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n.º 

11.101/2005). 10 – Defiro a pretensão contida na inicial para, por ora, 

autorizar a dispensa da apresentação das Certidões Negativas de Débitos 

Tributários, Trabalhistas e de Distribuição de Recuperação Judicial, para 

exercício normal de suas atividades. 11 – Oficie-se, outrossim, à Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda às anotações nos 

atos constitutivos da empresa requerente, a fim de que conste em seus 

registros a denominação “Em Recuperação Judicial” (§ único, do art. 69, 

da Lei N.º 11.101/2005). 12 – Indefiro o pedido de suspensão de todos os 

apontamentos e protestos existentes em nome da devedora e de seus 

sócios. 13 – Finalmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra 

com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que 

venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos 

estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Publico. 

ADVERTÊNCIAS/PRAZO: Os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar diretamente à administradora judicial suas habilitações ou 

suas divergências quanto aos créditos supramencionados (art. 7º, § 1º, 

c/c art. 9º, parágrafo único, ambos da lei 11.101/05). Ficam ainda 

intimados os credores e terceiros de que foi nomeada como 

administradora judicial Fabianie Martins Mattos Limoeiro, advogada 

regularmente inscrita na OAB/MT sob o nº 8.920-B, com escritório 

profissional sito à Rua Tenente João Batista Leite, n.º 429, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, fone (65) 3028-4153, e-mail fabianie@mattoslimoeiro.com.br, 

franqueando-se, por intermédio da aludida administradora judicial, a 

consulta dos documentos atinentes à recuperanda. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Oliveira Carilli, Analista Judiciário, 

digitei. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029787-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para que 

providencie a publicação, na IOMAT e em jornal de grande circulação, do 

edital a que alude o art. 52, § 1º, 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 

e n c a m i n h a d o  v i a  e - m a i l  a o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

rafaelpacheco@mestremedeiros.com.br. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 135437 Nr: 4111-82.1995.811.0041

 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: SHOPPING DO AUTOMOVEL ACESSORIOS LTDA, 

ANDRÉ CASTRILLO, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:9229, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Pela decisão proferida à fl. 1084 (volume 6), ao substituir o síndico, 

determinei que o novo auxiliar do juízo apresentasse um relatório 

discriminando todos os bens que foram arrecadados, os que já foram 

alienados e se ainda existem bens pendentes de alienação, bem como se 

ainda existem parcelas pendentes de pagamento e qual foi a destinação 

dada ao numerário, tendo a nova síndica manifestado às fls. 1116/1130 

para requerer a adoção de algumas providências visando o regular 

andamento do feito.

Pois bem, antes de analisar a manifestação da nova síndica, verifico que o 

síndico substituído apresentou às fls. 1085/1095, relatório dos autos, que 

ainda não foi submetido à apreciação pelo Ministério Público.

Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério para parecer sobre a 

manifestação do antigo síndico de fls. 1085/1095, bem como sobre os 

pedidos formulados pela nova síndica nomeada por este Juízo (fls. 

1116/1130).

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223266 Nr: 12571-04.2017.811.0041

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

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA BENETI, SAMANTHA RONDON 

GAHYVA

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

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, JOCLER JEFERSON PROCOPIO - OAB:19386, KLEBER 

DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, LEANDRO A. 

FELMANN - OAB:35.415, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT, PAULO 

FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065, SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 

9.047

 Visto.

I – Como já mencionado anteriormente, trata-se de INCIDENTE aos autos 

principais da falência de OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO (código 

80525), que tem por único objeto a análise dos requerimentos formulados 

por JOÃO BATISTA BENETI E SAMANTHA RONDON GHYVA para 

pagamento dos honorários durante o período em que exerceram a 

sindicância.

A decisão de fls. 47/48 acolheu os pedidos em parte e autorizou que a 

Sindica efetuasse imediatamente o pagamento dos honorários devidos ao 

Dr. João Batista Beneti e à Dra. Smantha Rondon Gahyva, além das 

despesas administrativas desembolsadas por esta.

Posteriormente, a Síndica juntou o comprovante de depósito dos 

pagamentos autorizados (fl. 50).
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O Ministério Público deu ciência da decisão que determinou o pagamento 

dos honorários e do respectivo pagamento (fls. 51/51-vs).

Logo, inexistindo qualquer alteração na decisão que deferiu o pagamento 

da remuneração devida pela atuação dos requerentes durante o período 

em que exerceram a sindicância, e não havendo qualquer outra pendência 

deve-se encaminhar o incidente para as providências finais visando o 

arquivamento dos autos.

Diante do exposto determino o arquivamento do presente incidente, com 

as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 947111 Nr: 58638-32.2014.811.0041

 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: REPRIKIDS COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES E 

BRINQUEDOS LTDA, DEBORA ARANTES DE PAULA, MARLI FERREIRA DE 

SOUZA DE PAULA, SP PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DANIELA WINTER CURY - OAB:86861B/RS, PAOLA 

CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510/MT, ROSANE 

SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, VERÔNICA LAURA CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que os embargos de declaração opostos pelo Estado de 

Mato Grosso (fl. 1183/1187), visam obter efeitos infringentes, intime-se a 

recuperanda e o administrador judicial, para manifestação, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111607 Nr: 15369-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 

PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP, CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 15.948, CARLOS EDUARDO PRADO FEUSER - OAB:, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, VITTOR 

ARTHUR GALINDO - OAB:13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A recuperanda requer que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o BANCO 

SANTANDER S/A, promovam a baixa dos apontamentos e protestos 

efetivados em seu nome, sob o argumento de que os créditos decorrentes 

de tal ato foram novados após a devida homologação do plano de 

recuperação judicial (fls. 912/914).

O administrador judicial manifesta que, embora os contratos relacionados 

pela devedora se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, “em 

consulta recente ao SPC e ao Serasa, constatou-se que não há qualquer 

apontamento constante nos registros da empresa recuperanda” (sic – fl. 

933), de modo que resta prejudicado a análise do aludido pedido.

Assim, aguarde-se em Secretaria o cumprimento do plano de recuperação 

judicial devidamente homologado por este juízo (fls. 872/877).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1027207 Nr: 35472-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->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: LF CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, MARIO AUGUSTO 

OLIVEIRA FIGUEIREDO, CAROLINE YULE DE BARROS FIGUEIREDO, SFX 

PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR DE ARAUJO 

ALCANTARA - OAB:19.718/MT, CARLOS EDUARDO PRADO FEUSER - 

OAB:, Djalma Jose Alves Neto - OAB:15191/E, DJALMA JOSE ALVES 

NETO - OAB:19141/O, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Como se infere dos autos tanto o parecer ministerial de fl. 1104, quanto o 

útlimo datado de 06/06/2018 (fls. 1107/1110), dizem respeito aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa ENSERCON ENGENHARIA LTDA, e 

não da recuperanda LF CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, e foram juntados no 

presente feito haja vista que o parquet, por equívoco, mencionou o número 

correto.

 Assim, determino:

1) Que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO desentranhe as aludidas manifestações 

do Ministério Público (fls. 1104 e 1107/1110), que deverão ser encartadas 

no processo correto.

2) Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer sobre o 

pedido de fls. 991/996, bem como sobre o pedido de fl. 1025, e sobre a 

manifestação do administrador judicial de fls. 1031/1048.

3) Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293320 Nr: 5933-18.2018.811.0041

 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: OSNI OURIQUES JUNIOR, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ARMANDO DE 

OLIVEIRA ABREU JUNIOR - OAB:9679/SC, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI 

- OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11.405/MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - 

OAB:17.089, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1296891 Nr: 7478-26.2018.811.0041

 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: ISRAEL DE ALMEIDA BORGES, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, RAFAEL APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:17580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1244978 Nr: 19564-63.2017.811.0041
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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: IAN IDES DIAS FIGUEIREDO, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - 

OAB:OAB/MT 17086, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, 

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 14.005

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

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

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte autora se manifestar 

acerca do despacho de fls. 26 publicado em 15/08/2018 sem que 

houvesse qualquer manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 720983 Nr: 16460-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONCIO LUIZ DA SILVA, ROSEMEIRE BARROS 

MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, HERNANDES GONÇALVES DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 11.806, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:4.497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 370804 Nr: 7327-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12513, JOANA AMABILE MORO SILVA - OAB:20376/0, LUIZ 

GUSTAVO N. F. MOURÃO - OAB:109.811/RJ, RAFAEL ÁVILA CARDOSO 

- OAB:148665, ROBERTO ALGRANTI - OAB:15590, ROBERTO 

ALGRANTI - OAB:15590/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte autora se manifestar 

acerca da decisão de fls. 186 publicada em 15/08/2018 sem que 

houvesse qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1278153 Nr: 1276-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA DE CARITAS AINETTE LIMA, CARLA 

HELENA GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, RONARA VIEIRA CARVALHO - 

OAB:20.982/PA

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

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

OAB:7.187/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte autora se manifestar 

acerca da decisão de fls. 24 publicada em 15/08/2018 sem que houvesse 

qualquer manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 459997 Nr: 29375-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: COTTON KING LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Oliveira de Barros, Texman Indústria e 

Comércio de Pelas Têxteis Ltda, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, JOSÉ CARLOS SIGARINI 

LOPES, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, GE BETZ DO BRASIL LTDA, 

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR, 

FAGNER PAES DA SILVA, MATO GROSSO TÊXTIL S/A, MATOSALEM DE 

SOUSA CARMO, GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, ROMARIO POSSAMAI, 

JOCINÉIA CAMPOS SILVA, ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA, 

ARIANE SOUZA FERREIRA, CONDOMÍNIO EDÍFICIO MEDITERRANÉE, 

VALENTINA FERRARI BORGES E JOSÉ OSMAR BORGES NETO 

REPRESENTADOS POR GABRIELA TOLIO FERRARI, WHITE MARTINS 

GASES INDUTRIAIS DO NORTE, CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J. SÁ 

LTDA

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

OAB:9229/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO NEZI RAGAZZI - 

OAB:137873/SP, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3.990/MT, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DANIELE MONTENEGRO STELLATO RIBEIRO - 

OAB:8681/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 

7.180, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, GABRIELLA 

VERONESE FILELLINI - OAB:140519, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt, JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL- PROCURADOR DO 

MUNICIPIO - OAB:2.838, LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - 

OAB:45233, MANUEL MARQUES DIREITO - OAB:49706/SP, MARCOS DE 

REZENDE ANDRADE JUNIOR - OAB:188846/SP, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, MONIQUE GOMES NEMEZIO - 

OAB:242.404/SP, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 

-A/MT, PEDRO MAURO ROMAN DE ARRUDA - OAB:10306-A/MT, 

ROMULO MARTINS NAGIB - OAB:OAB/DF 19.015, Sandra Mara de 

Almeida - OAB:10.658/MT, WILLIAN CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o contrato de 

prestação de serviços advocatícios firmado entre a massa falida, por 

intermédio de sua administradora judicial, com a advogada ALINE BARINI 

NÉSPOLI (fls. 6653/6657), com efeitos desde 25/09/2017 (fls. 6337/6340), 

data em que este Juízo, em consonância com o parecer ministerial, 

autorizou a contratação com base na proposta de prestação de serviços 

apresentada, bem como CONVALIDO todos os atos praticados desde 

então pela advogada contratada.9.1) Determino ainda, a apresentação do 

contrato de prestação de serviços advocatícios na esfera trabalhista, pelo 

Dr. Hélio Machado, no prazo de 05 (cinco dias úteis).10) Autorizo o Sr. 

GESTOR JUDICIÁRIO a entregar ao administrador judicial as chaves dos 

imóveis situados no bairro Porto e Distrito Industrial (fl. 6.020, mediante 

certidão nos autos.11) Atenda o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO os ofícios 

oriundos de outros Juízos, prestando as informações por este solicitadas, 

a exemplo do ofício de fls. 6615/6616 (volume33).12) Por fim, ante a 

manifestação do administrador judicial informando o julgamento e trânsito 

em julgado das impugnações de fl. 6659, bem como a ocorrência de erro 

material com relação a alguns credores, determino que o Sr. GESTOR 

JUDICIÁRIO expeça EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA LISTA DE CREDORES DA 

MASSA FALIDA, nos moldes indicados às fls. fls. 6658/6660 (volume 

33).12.1) Confeccionado o Edital, intime-se o administrador judicial para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie sua retirada e 

publicação. Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1073241 Nr: 56737-92.2015.811.0041
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 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: C.R.C.A CONTABILIDADE EIRELI LTDA, RONALDO 

CARVALHO DE ALMEIDA, RONALDO CARVALHO DE ALMEIDA, LEILA 

CARMELITA ALCANTARA DE ALMEIDA, C. R. C. A COMERCIO DE 

SERVIÇOS, M. C.DE ALMEIDA & CIA LTDA, LAURO JOSÉ DA MATA, 

RONALDO CARVALHO DE ALMEIDA, MARIA CARVALHO DE ALMEIDA, 

CHRISTIANO ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.123-A/MT, ANTONIO FRANGE 

JÚNIOR - OAB:6218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestar sobre o 

resultado da Assembleia Geral de Credores juntado às fls. 1299/1307 

(volume 07).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1320359 Nr: 13286-12.2018.811.0041

 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: DANIELLE ESTEVÃO DA CRUZ, 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, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

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

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte requerida se manifestar 

acerca da certidão que republicou sua intimação sem que houvesse 

qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1320359 Nr: 13286-12.2018.811.0041

 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: DANIELLE ESTEVÃO DA CRUZ, 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, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

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

 Impulsionando o feito, intimo o administrador jucial para se manifestar nos 

presentes autos conforme decisão de fls. 18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1320519 Nr: 13346-82.2018.811.0041

 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: ANDRÉA TEREZINHA GALVÃO, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

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

OAB:9.229/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte requerida se manifestar 

acerca da certidão de fls. 25 que teve publicação em 04/09/2018. 

Impulsionando o feito, procedo a intimação do administrador judicial para 

se manifestar nos presentes auto no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1296868 Nr: 7460-05.2018.811.0041

 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: ADENILDES DA CUNHA DOURADOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565

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

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte requerida se manifestar 

acerca da certidão de fls. 31 que teve publicação em 04/09/2018 sem que 

houvesse qualquer manifestação. Impulsionando o feito, procedo a 

intimação do administrador judicial para se manifestar nos presentes autos 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1320358 Nr: 13285-27.2018.811.0041

 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: FRANCISCO WANDERLEY RODRIGUES, 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: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte autora se manifestar 

acerca da decisão de fls. 34 publicada em 15/08/2018 sem que houvesse 

qualquer manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1308531 Nr: 10505-17.2018.811.0041

 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: OSCAR RIBEIRO DE MAGALHÃES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:16.457/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

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1318057 Nr: 12698-05.2018.811.0041

 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: CLAUDILENE PLACIDA DA SILVA FIGUEIREDO, 

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, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

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

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte autora se manifestar 

acerca da decisão de fls. 13 publicada em 15/08/2018 sem que houvesse 
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qualquer manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1120605 Nr: 19065-16.2016.811.0041

 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: GILMARQUES BENÍCIO DE OLIVEIRA, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se 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.: 1123380 Nr: 20220-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ELIAS DA COSTA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1309776 Nr: 10792-77.2018.811.0041

 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: CLEFERTON SANTOS SILVA, 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, OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6.002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1288032 Nr: 4307-61.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE REINALDO BACA, ROSANGELA DE 

SOUZA, IOSB, IOSB, ROSB, TAIANE OLIVEIRA DA SILVA, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1324130 Nr: 14342-80.2018.811.0041

 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: F. A. A. DOCENA - ME, FABIO ALEX ARAÚJO DOCENA, 

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: adroaldo docena junior - 

OAB:18.326-MS, FERNANDA RIBEIRO ROCHA - OAB:16705, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Certifico que, tendo em vista o nome da Advogada da parte autora 

constar diverso da procuração, o qual já foi devidamente corrigido no 

cadastro dos autos, envio para republicação a sua intimação : Intimo a 

parte autora, na pessoa de seu representante legal para, no prazo de 

quinze dias úteis, dar cumprimento ao despacho a seguir transcrito: Visto. 

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não foi devidamente 

assinada pelo advogado, representante processual do autor. Assim, 

verificando ser a inicial apócrifa, determino a regularização do petitório, no 

prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191599 Nr: 1911-48.2017.811.0041

 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: ELIZEU RIBEIRO SOARES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLEN PARRON MENDES - 

OAB:17.909/OAB, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

À fl. 19, foi determinada a intimação do habilitante para trazer aos autos os 

documentos comprobatórios do seu crédito, conforme discriminados à fl. 

16.

Em seguida, a parte autora manifestou expressamente que “Em 

acatamento a determinação deste douto juízo, a parte requerente 

esclarece que o crédito trabalhista da parte autora, já foi devidamente 

habilitado nos autos do processo de Recuperação Judicial, Código 

1146110, conforme relação de credores fls. 2.202” (sic – fl. 23).

Diante de tal conjuntura, não mais se justifica a continuidade do incidente, 

razão pela qual declaro extinto o presente incidente, com fundamento no 

art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Administrador Judicial e ao Ministério Público.

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1122272 Nr: 19765-89.2016.811.0041

 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: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS 
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LTDA, JAIRO PRIOTO, FERNANDO COSTA FERNANDES, MARIA ELIANE 

MENEGASSO PRIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO COSTA FERNANDES - 

OAB:, JONATHAS BORGES HOSAKA - OAB:OAB/MT 13.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 41/42, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-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.: 1174821 Nr: 42042-02.2016.811.0041

 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: ADEMAR COELHO DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

LTDA

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

OAB:14948/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 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 (ADEMAR COELHO DA SILVA) 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.: 1191602 Nr: 1913-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DUARTE GAMARRA, AJ1 Administração 

Judicial

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PP ERNAN TAKAYAMA SILVA - 

OAB:MS/78.301, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9.764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 É a síntese do necessário. Decido. Exsurge dos autos que a presente 

ação teve seu protocolo no Sistema Apolo em agosto de 2016, estando o 

feito paralisado aguardando a providência da parte autora desde 

julho/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 feito. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1114333 Nr: 16432-32.2016.811.0041

 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: MAYCON DOUGLAS FRANÇA DE PAULA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

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

PEDRO DE CARLI - OAB:6.628/RO

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

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

OAB:7.187/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte autora se manifestar 

acerca da decisão de fls. 78 publicada em 13/08/2018 sem que houvesse 

qualquer manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1004073 Nr: 25157-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIZINO DE JESUS OLIVEIRA, 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, FERNANDO CERÂNTOLA - OAB:12.738/MT

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

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 17/18, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se a falida 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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 419475 Nr: 5812-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE SILVA DE OLIVEIRA, OSNY 

SEBASTIÃO ARAÚJO GONÇALVES, EVANDRO, JOSOALDO S. DE 

OLIVEIRA, JUCINÉIA, MARIA, NENÊ DE TAL, ADEMIR NEVES DO 

NASCIMENTO, Réus Inominados Citados por Edital, LUIZ PAULO SILVA DE 

ALMEIDA LINO, LUCINEIA CAPISTRANO DIAS, JOSÉ MARCIO RAMOS DA 

SILVA, ANIVAEL JUNIOR SILVA, EVERSON BARROS DE SIQUEIRA, 

JOAQUIM VIDAL DA SILVA, SANDRO EVANGELISTA PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547, ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10.508/MT

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

ROSA - OAB:10.097 / MT, Mircielly Laura Sant Ana de Souza Ojeda - 

OAB:16.753, MIRCIELLY LAURA SANT'ANA DE SOUZA OJEDA - 

OAB:16753, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:9.225/MT
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 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse 

com pedido liminar, formulado por LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO 

contra OSNEY SEBASTIÃO ARAÚJO GONÇALVES, JULIANE SILVA DE 

OLIVEIRA, LUCINÉIA CAPISTRANO DIAS, LUIZ PAULO, ADEMIR NEVES e 

JOSÉ MARCIO RAMOS, tendo como objeto um imóvel urbano localizado na 

Rua Cônego Pereira Mendes, nº 251, bairro Dom Aquino, nesta 

Capital.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, o que mantenho suspenso 

pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC.INTIMO as partes, por intermédio de seus 

patronos via DJE.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 838127 Nr: 42850-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO WEISS DOMORADSKI, CARLOS ALBERTO 

DOMORADSKI, LOURDES DOMORADSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA, GILBERTO 

WALTA, SADI GAMARTZ, AGENOR PEREIRA DOS SANTOS, JOEL 

ANTONIO DE SOUZA, GENESI SOUZA NUNES, ASSOCIAÇÃO DE 

TRABALHADORES RURAIS GLEBA SANTO EXPEDITO, PAULO SÉRGIO 

BORGES ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA CRISTINA AP. TADEU 

NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:1319/TO, MARCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:3718/MS

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que até o momento não consta o 

cumprimento da determinação de fls. 1.637/1.639, pelo que determino que 

a parte autora, comprove no prazo de cinco dias a publicação dos editais 

de citação ali determinados.

Decorrido o prazo, certifique-se, e retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1022056 Nr: 32945-12.2015.811.0041

 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: PAULO EVANGELISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GOMES DE SOUZA

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

OAB:13136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 Desta feita, com base no artigo 840 do Código Civil e artigo 487, III, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos o acordo de fls. 111/114 havido entre 

PAULO EVANGELISTA DA COSTA, assistido por sua procuradora, Dr. 

Aludnéia Freitas Arruda (OAB/MT N° 13.136), e FÁBIO GOMES DE SOUZA, 

assistido por Defensoria Pública - Núcleo Fundiário, custas e honorários 

advocatícios de sucumbência conforme pactuado a fim de extinguir todas 

as obrigações.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.Após, arquive-se 

com as providências de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1109940 Nr: 14622-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BABO MENDES, MOVIMENTO 

LUTA PELA TERRA - MTL, JACIEL ALVES BUENO, JOÃO BATISTA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581, GILBERTO DE MIRANDA 

AQUINO - OAB:60124, LUCIENE ARAÚJO ALVARES MARCONDES - 

OAB:13.904/B, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA a Comarca de Barra do Garças-MT e tem o 

PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS para providenciar o recolhimento das custas e 

taxas, bem como, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para comprovar a 

respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1073910 Nr: 57096-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDC, KDC, PAMELA SILVA ZACHARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JOANIR DE CAMPOS

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

FUNDIÁRIO - OAB:

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

OAB:OAB/MT 6.486-B

 CERTIDÃO

CERTIFICO que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu 

os autos n° 57096-42.2015, oriundo da Segunda Vara Cível – 

Especializada em Direito Agrário da Capital, com a finalidade de agendar 

sessão de mediação/conciliação, a qual foi designada para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 08:30 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, 28 de agosto de 2018.

ANA CAROLINA NUNES LOPES CANÇADO GARCIA

Analista Judiciária

 Central de Conciliação e Mediação da Capital

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1329573 Nr: 15532-78.2018.811.0041

 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: HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDINO GUERINO GOMES, RONISMAR 

GOMES DOS SANTOS, WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES, ANTONIO 

PARDIM, JOSÉ ROBERTO FROIO, JOAB ALMEIDA DOS SANTOS, JONAS 

VINICIO LIMA, Frente Nacional De luta Campo e Cidade (Acampamento 

Nova Conquista)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132/MT, MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14.983/MT

 Desta feita, uma vez que as provas carreadas nos autos, são suficientes 

para comprovar, em cognição sumária não exauriente, os requisitos do 

art. 1.196 e art. 561 do CPC, acolho o parecer ministerial para convalidar 

os atos decisórios exarados pelo d. juízo incompetente a partir das 

decisão que deferiu a liminar de interdito proibitório (fls. 32/35v) e 

DEFIRIRO O PEDIDO para novo cumprimento da liminar a fim de reintegrar o 

autor na área Fazenda Lagoa Bonita, com área de 702,6655 hectares, 

localizada no município de Santo Afonso-MT, descrita no memorial de fls. 

12v/14. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1138450 Nr: 26773-20.2016.811.0041

 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: MATIAS BORGES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SILVEIRA, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI 

- OAB:10.668/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO MARDULA - 

OAB:258368 SP, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido Mandado e a Parte Autora 

tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao local da intimação. Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 466141 Nr: 33466-30.2010.811.0041

 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: ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS, VIANA 

ALIMENTOS LTDA, MARCOS FALEIROS DA SILVA, ANDRÉIA TREVISOL 

FALEIROS DA SILVA, ENGEART INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA, ANTONIO COSTA FERREIRA, JOEL GONÇALVES FILHO, EURIDES 

SCORPIONI GONÇALVES, KHALED HAMAD HAYMOUR, RIAD FOUAD 

SALIM SALIM, NESRINE DIB CHIBLI SALIM, EVINER VALÉRIO, JANILÚCIA 

MEDRADE DOS SANTOS VALÉRIO, MALAKY GEBARA HAYMOUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, FLAVIO 

ARAUJO LEMES FERREIRA - OAB:12263, GEISY CARINE MIRANDA DA 

SILVA - OAB:8198, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:14370, 

LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625, MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12568, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/O, 

MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971/MT

 Desta feita, considerando que o embargante não se desincumbiu em 

comprovar o exercício da posse sobre a área dos lotes 8, 16, 18 e 19 da 

Quadra 06, Jardim Bom Clima, nesta Capital/MT e, mais, demonstrada a 

má-fé, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, art. 674 e art. 487, I, 

ambos do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos no presente 

embargos de terceiros ajuizado por Ademar Alves de Oliveira contra 

Empresa Rural Quatro Irmãos Ltda.Saindo o embargante vencido no pedido 

principal (art. 86, §1º do CPC), condeno-o ao pagamento de custas e 

despesas processuais, honorários advocatícios que, desde já, fixo em 

20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º do CPC.Com base nos arts. 77, I, II, V c/c art. 80, II, III, IV e V do 

CPC, condeno o embargante a pagar à embargada multa, que desde já, 

fixo em 10 (dez) salários mínimos, nos termos do art. 81, §2º do CPC, além 

de responder pelas perdas e danos que causou à embargada e que 

deverão ser apuradas em liquidação de sentença.INTIMO as partes, via 

DJE, desta decisão.À Secretaria, determino:1.Oficie-se a comissão de 

ética da OAB/MT para que apure a conduta do advogado do embargante 

não apenas com relação ao fato ocorrido durante a inspeção, mas também 

a sua conduta no que diz respeito ao alegado acidente grave de seu 

cliente, que comprovaria em 48 horas e nunca apresentou uma única 

prova.2. Havendo o trânsito em julgado desta decisão e nada sendo 

requerido, arquive-se o feito com as baixas de praxe.3. Junte-se cópia 

desta decisão nos autos da ação possessória cód. 353583.4. Deverá ser 

corrigido o volume 8, pois encontra-se com muito mais de 200 folhas, 

devendo ser aberto novo volume.5. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025160-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025160-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Designo o dia 11.12.2018, às 12h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 da Central da 

Conciliação 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). Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029526-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (ADVOGADO(A))

GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES - EPP (AUTOR(A))

LINCOLN RAMOS DURAES - ME (AUTOR(A))

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP SECURITY CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029526-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES - EPP, BILINK TELECOMUNICACOES 

LTDA - ME, LINCOLN RAMOS DURAES - ME RÉU: TOP SECURITY 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS Vistos etc. Inicialmente verifico que não consta 

nos autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das 

custas processuais, contudo, em consulta ao sistema de arrecadação, 

verifico que as custas foram devidamente recolhidas. Desta feita, designo 

o dia 11.12.2018, às 12h00min para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 05 da Central da Conciliação 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). 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 
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privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da 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. Sem prejuízo, intime-se o autor 

para juntar aos autos a guia de recolhimento e o comprovante de 

pagamento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027167-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011143-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SANDRA LUZIA DA CUNHA RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027224-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARINA AUXILIADORA DE ABREU E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015352-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOVELINO TELES DE MENEZES (AUTOR(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010297-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCILIO EVANGELISTA DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010297-16.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MANOCILIO EVANGELISTA DE MACEDO REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Solucionado o problema 

apresentado no sistema de pauta compartilhada disponibilizado pela 

Central de Conciliação, em observância ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, designo o dia 03.12.2018, às 11:00 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011604-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THANIA ZANETTE (AUTOR(A))

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SHOPPING FORMULA (RÉU)

KEILLA MACHADO (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1011604-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): THANIA 

ZANETTE RÉU: GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 

ME, AUTO SHOPPING FORMULA Vistos. Não há nos autos citação válida 

da AUTO SHOPPING FORMULA. Note-se, que a citação postal do id. 

8141771 foi devolvida pelo correio sob a alegação de endereço 

insuficiente. Doutro lado, no mandado do id. 8198484, procedeu-se 

apenas a citação da GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS 

LTDA - ME, conforme se extrai do id. 8316958. Assim sendo, Redesigno 

audiência de conciliação para o dia 12.11.2018 às 11:30 horas, que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Menders, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC. Cite-se e intime-se o réu AUTO SHOPPING FORMULA para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 
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contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação, prazo em que deverá também complementar as 

informações de sua peça inicial, informando seu endereço eletrônico e da 

ré. Intimem-se todos. Cuiabá 6 de setembro de 2018 Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito Documento assinado digitalmente conforme 

previsto no art.205,§2 do CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019647-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO (ADVOGADO(A))

EDILENE RODRIGUES REGO (EXEQUENTE)

MARCELO DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TOMAZ DA SILVA (EXECUTADO)

RUY PINHEIRO DE ARAUJO (EXECUTADO)

JEAN CARLO PINHEIRO DE ARAUJO (EXECUTADO)

TOP IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019647-62.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO DIAS DA SILVA, EDILENE RODRIGUES REGO EXECUTADO: 

CRISTIANO TOMAZ DA SILVA, JEAN CARLO PINHEIRO DE ARAUJO, RUY 

PINHEIRO DE ARAUJO, RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME, TOP IMOVEIS 

LTDA - ME Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença proferida pelo 1º 

Juizado Especial Cível da Capital, no bojo dos autos n. 

001.2010.033.038-8, conforme se verifica do id. 9667079. Os exequentes 

invocam a competência deste Juízo para o processamento do presente 

pedido de "cumprimento de sentença", sob a alegação de que "... já 

tentaram, sem sucesso, localizar bens dos réus em sede de execução 

dentro da competência do juizado especial cível. Vale destacar que a 

competência do juizado especial limita legalmente o poder do juízo no 

tocante à busca de bens dos devedores, assim como a devida 

citação/intimação das partes por outros meios." (id. 8261400 - Pág. 2). Em 

decisão do id. 10710076 apontou-se a ausência de prova da alegação e o 

aspecto de que os magistrados que atuam nos Juizados Especiais utilizam 

as mesmas ferramentas que os Juízos Cíveis Comuns na localização de 

bens (RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD). Determinou-se, assim, a 

comprovação das alegações iniciais, bem como elementos que 

justificassem a modificação da competência para o cumprimento de 

sentença pretendido, sob pena de extinção do presente feito sem 

julgamento de mérito. Em petição do id 10882046 os exequentes 

consignaram que "(...) não obtiveram êxito nas tentativas de penhora via 

sistema BACENJUD e RENAJUD, vindo a bloquear apenas a quantia de R$ 

351,64 durante 6 anos de trâmite. Como sabido, a utilização do Sistema 

BACENJUD ocorre, em regra, uma única vez, enquanto do Sistema 

INFOJUD é restringida em sede de juizado especial, visto que o 

procedimento sumaríssimo limita o uso de alguns serviços." (id. 10882046 

- Pág. 1) É o necessário relato. Decido. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, § 

1º, I, é clara ao estabelecer que, ao Juizado Especial, compete a 

execução dos seus julgados, ou seja, dos julgados proferidos pela própria 

especializada. Por outro lado, o art. 516, II, do CPC, estabelece que a 

competência para execução de título judicial é do juízo que decidiu a causa 

no primeiro grau de jurisdição. As regras de competência para as 

execuções de título judicial, tanto estabelecidas na Lei nº 9.099/95, quanto 

no art. 516, I e II, do CPC, são absolutas, por versarem sobre competência 

funcional. A jurisprudência é uníssona nesse sentido, inclusive nos 

Colégios Recursais do país: Juizado Especial Cível. Primeira Turma 

Recursal. Processo: 71000118539 Nº de Origem: 103426715. Relatora: 

Leila Vani Pandolfo Machado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os 

autos, ACORDAM, à unanimidade, os Juízes da Primeira Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul em NEGAR 

PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do voto em anexo. Além da 

signatária, participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores 

Doutores José Conrado de Souza Júnior e José Luiz Reis de Azambuja. 

Porto Alegre, 11 de outubro de 2000. Leila Vani Pandolfo Machado, Juíza 

de Direito, Relatora. RELATÓRIO ORAL EM SESSÃO. VOTO. Não prospera 

o recurso. A petição inicial não permite entendimento diverso daquele 

expresso na sentença. Embora o autor alegue existência de dívida de 

locativos e outros encargos, não fez o mínimo esforço par especificar os 

valores e esclarecer o montante pretendido. O pedido é confuso deixando 

a entender até mesmo que o autor estava a buscar valor referente ao 

cálculo de processo que tramitou na Justiça Comum. Nesse aspecto, 

saliento impossível pretender, no Juizado, executar título executivo judicial 

formado em processo que tramitou em outro Juízo. A competência é 

prevista no inciso II, do art. 575, do CPC. E ao Juizado compete apenas a 

execução de seus julgados. No que concerne à cobrança de aluguéis, 

observo que já tramitava na Justiça Comum ação de consignação em 

pagamento, obstando o necessário conhecimento da matéria no 

procedimento da Lei 9.099/95, à época. Correta a decisão proferida que 

não pode ser alterada em grau de recurso, por providências posteriores. 

Resta ao autor, se assim entender, propor a ação adequada, 

especificando seus pedidos. Voto por negar provimento ao recurso.O 

recorrente arcará com as custas processuais. Porto Alegre, 11 de 

outubro de 2000. (JECC RS) – grifo nosso TURMA: 2ª TURMA RECURSAL. 

PROCESSO Nº: 01597500790. RELATOR: DR. PEDRO LUIZ RODRIGUES 

BOSSLE. ORIGEM: 4º JEC - PORTO ALEGRE – RS. ACÓRDÃO: Acordam, à 

unanimidade, os Juízes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis do Rio Grande do Sul em extinguir o feito na conformidade do voto 

que segue. Além do signatário, participaram do julgamento os Exmos. Srs. 

Drs. Paulo Antônio Kretzmann e Jorge Alberto Schreiner Pestana. Porto 

Alegre, 04 de março de 1997. Pedro Luiz Rodrigues Bossle. JUIZ DE 

DIREITO – RELATOR. VOTO. Trata-se de recurso contra decisão que 

julgou extinto o feito onde o autor pretendia cobrar honorários 

advocatícios concedidos por sentença judicial da Justiça Comum, 

aduzindo o recorrente que o art. 275, II, f, do CPC, prevê a hipótese dos 

autos. Ainda que não se trate de execução, como asseverou a sentença, 

tenho que efetivamente a extinção se impõe, porém sob outro fundamento, 

que seja o da ausência de interesse processual, já dispondo o autor do 

título executivo e afigurando-se desnecessário conferir-lhe novo título. 

Assim, voto no sentido de ser extinto o feito, sem julgamento de mérito. 

Pedro Luiz Rodrigues Bossle. JUIZ DE DIREITO – RELATOR.4º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO Nº: 01196642092. Vistos, etc. Relatório 

dispensado em conformidade com o artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Cuida-se, na espécie, de AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA, proveniente de sentença favorável em ação 

reivindicatória (fls. 20 a 27). Verifica-se que a parte autora possui a seu 

favor título executivo judicial, conforme artigo 584, inciso I, do CPC. 

Deverá, por conseguinte, promover a sua cobrança em ação própria, pela 

via executiva, nos moldes do artigo 575, inciso II, do CPC. Portanto, no 

presente feito, impõe-se a extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, por incompetência desse Juizado em promover a referida 

execução. Estabelece a Lei nº 9.099/95, em seu artigo 3º, § 1º, inciso I: 

Compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados. 

Inadmissível, pois, o procedimento instituído. Diante disto, para fins do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, É DE SER JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 267, inciso VI, do CPC, 

combinado com os artigos 3º, § 1º, inciso I e 51, inciso II da Lei nº 

9.099/95. Partes intimadas do prazo recursal de 10 dias, em cartório. Porto 

Alegre, 10 de dezembro de 1996. Angela Binotto Borges.JUÍZA LEIGA. 

Vistos, etc. Homologo a presente sugestão de Decisão. Maria José Schimtt 

Sant'Anna. JUÍZA DE DIREITO. (JECC RS) – grifo nosso Deverá, assim, o 

exeqüente, promover a execução do julgado nos próprios autos em que 

foi proferido, no Juízo competente. Outrossim, insisto, as ferramentas 

tecnológicas colocadas à disposição dos juizados especiais (Bacenjud, 

Infojud, Renajud, etc...) não possuem qualquer limitações, e podem ser 

utilizadas do mesmo modo que as referidas ferramentas são utilizadas 

pela Justiça Comum. Contudo, havendo sentença proferida pelo juizado 

não pode a parte "optar" por pretender o cumprimento do julgado em outro 

juízo. Por tais razões, julgo extinto o presente feito, sem julgamento de 

mérito, determinando seu conseqüente arquivamento. Sem custas e 

honorários. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029255-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029255-84.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Designo o dia 

04.12.2018, às 12h00min para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 01 da Central da Conciliação 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 parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providencias. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014314-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES (ADVOGADO(A))

H. S. T. (AUTOR(A))

MAYANA PEREIRA SOARES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1014314-95.2018.8.11.0041 Vistos. A tutela de urgência foi 

concedida, mas não houve designação de audiência de conciliação. Assim 

sendo, designo audiência de conciliação para o dia 04.12.2018 às 09:00 

horas, que será realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Menders, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se as partes autora e 

requerida para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para impugnar a contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se a partir da audiência de conciliação. Intimem-se todos. Cuiabá 

21 de setembro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito 

Documento assinado digitalmente conforme previsto no art.205,§2 do 

CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011835-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNSON DOS SANTOS AMARO LEITE (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

MIRIAN ALVES VALLE (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1011259-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

IGOR GOES LOBATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES VAZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011259-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RÉU: ANTONIO ALVES VAZ 

Vistos. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ajuizou, em 

27/04/2018, a presente “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

COM PEDIDO LIMINAR” em face de ANTÔNIO ALVEZ VAZ, 

(DENOMINAÇAÕ SOCIAL: “AÇAÍ SUPREME”, objetivando reaver o 

quiosque n. 08-A, localizado no interior do Hipermercado Extra da Avenida 

Fernando Correa da Costa, n. 1.255, nesta Capital, objeto do contrato de 

locação havido entre eles, em razão do inadimplemento dos aluguéis e 

demais encargos locatícios. É o breve relato. Decido. Trata-se de ação de 

despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos locatícios em que 

a parte autora propugna a concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada em caráter incidental. Acerca do despejo, os artigos 

5º, 9º e 37, da Lei n. 8.0245/1991, dispõem que: Art. 5º. Seja qual for o 

fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel 

é a de despejo. (...) Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita: (...) II - 

em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em 

decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (...) Art. 

37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 

modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança 

locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) Parágrafo único. É vedada, sob pena 

de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo 

contrato de locação. O artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, por 

sua vez, estabelece que: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º. Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009). Nesse diapasão, à 

mingua das disposições legais e da aferição dos requisitos previstos nos 

artigos 294 a 302 do Novo Código de Processo Civil, tem-se que a Lei n. 

8.245/1991 estabeleceu hipóteses em que há prefixação legal do direito à 

concessão de despejo liminar. Nesse sentido, os eminentes 

processualistas Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme 

Marinoni, in Novo Curso de Processo Civil - Volume 3 - Edição 2017, 

lecionam que: A interpretação que se mostra adequada do dispositivo em 

exame, então, deve ser aquela que toma os casos enumerados no 

preceito como hipóteses em que há prefixação legal da existência do 

direito à tutela provisória satisfativa. Vale dizer que, nos casos 

enumerados no texto legal em questão, a concessão da antecipação de 

tutela não se sujeita aos requisitos gerais do art. 300 do CPC. Bastará ao 

interessado a demonstração da satisfação dos requisitos enunciados no 

art. 59, § 1.º, da LL, para que ele tenha direito à tutela provisória. Afora 

esses casos, porém, sempre será viável a concessão da tutela provisória 

“genérica”, cujos requisitos estão previstos nos arts. 300 e 311, do CPC – 

em todas as suas modalidades, seja a fundada em risco de prejuízo, seja 

a baseada em abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório, seja ainda aquela baseada nos demais casos de pedido 

evidente –, desde que o interessado demonstre a satisfação dos 

pressupostos respectivos. No caso, restou demonstrado pelos 

documentos carreados aos autos, a propriedade da parte autora sobre o 

imóvel objeto da locação, a existência da relação locatícia, a sua 

celebração por escrito e com prazo indeterminado, o inadimplemento dos 

aluguéis e demais encargos locatícios, estes através dos documentos que 

instruíram a petição inicial. Assim, conclui-se que, ao manter-se no imóvel 
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sem pagar os aluguéis e demais encargos da locação em atraso, a parte 

ré/locatária violou o direito da parte autora/locadora previsto no artigo 9º, 

incisos II e III, da Lei n. 8.245/1991, o que viabiliza a pretensão desta em 

recuperar liminarmente o imóvel locado, nos termos do artigo 59, § 1º, 

inciso IX, do citado diploma legal. Desta feita, DEFIRO, liminarmente, a 

ordem de desocupação pela parte ré/locatária do imóvel tipo o quiosque n. 

08-A, localizado no interior do Hipermercado Extra da Avenida Fernando 

Correa da Costa, n. 1.255, nesta Capital, objeto do contrato de locação 

que instrui a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

despejo coercitivo. Condiciono a expedição do mandado de despejo e o 

seu cumprimento à prestação de caução pela parte autora/locadora no 

valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (LLI, 59, § 1º), no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Assim, após a 

prestação da caução, expeça-se o competente mandado de despejo. 

Faculto à parte ré/locatária a purgação da mora, nos termos dos artigos 

59, § 3º, e 62, inciso II, alíneas “a” a “d”, da Lei n. 8.245/1991, ou seja, 

dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, a saber, os aluguéis e acessórios da 

locação que estiverem vencidos até a data da sua efetivação; as multas 

ou penalidades contratuais, quando exigíveis; os juros de mora; as custas 

e os honorários do advogado da parte autora/locadora, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o montante devido, se do contrato não constar 

disposição diversa. Designo audiência de conciliação para o dia 

06/11/2018, às 09:30 horas, que será realizada na sala 06 da Central de 

1º Grau de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e intime-se a parte ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no artigo 334, caput, do NCPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no artigo 334, § 

8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do artigo 335, 

inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará a revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Apresentada 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para impugná-la, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de setembro de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008611-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO LORENZETTI DE SANCTIS PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008611-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO SERGIO LORENZETTI DE SANCTIS PIRES RÉU: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos etc. Solucionado o problema apresentado no sistema de pauta 

compartilhada disponibilizado pela Central de Conciliação, em observância 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 03.12.2018, às 10:30 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 03 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). 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). Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1027393-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027393-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: L. T. ARTIGOS 

DO VESTUARIO LTDA - EPP Vistos. GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING 

CENTER LTDA. ajuizou, em 21/08/2018, a presente “AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARS” em face de L. T. ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI – EPP (nome 

fantasia: “Lilica e Tigor”), objetivando reaver a Loja de Uso Comercial 

(LUC) n. 167, com área privativa de 41,70 m² (quarenta e um vírgula 

setenta metros quadrados), localizada no 1º piso do Goiabeiras Shopping 

Center, situado na Avenida José Monteiro de Figueiredo, n. 500, Duque de 

Caxias, nesta Capital, objeto do contrato de locação havido entre eles, em 

razão do inadimplemento dos aluguéis e demais encargos locatícios. É o 

breve relato. Decido. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento 

de aluguéis e encargos locatícios em que a parte autora propugna a 

concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada em 

caráter incidental. Acerca do despejo, os artigos 5º, 9º e 37, da Lei n. 

8.0245/1991, dispõem que: Art. 5º. Seja qual for o fundamento do término 

da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. (...); 

Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita: (...); II - em decorrência da 

prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de 

pagamento do aluguel e demais encargos; (...); Art. 37. No contrato de 

locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de 

garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia; IV - cessão 

fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei nº 11.196, 

de 2005). Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma 

das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. O artigo 59, 

§ 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, por sua vez, estabelece que: Art. 59. 

Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo 

terão o rito ordinário. § 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em 

quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde 

que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...); IX – a falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009). 

Nesse diapasão, à mingua das disposições legais e da aferição dos 

requisitos previstos nos artigos 294 a 302 do Novo Código de Processo 

Civil, tem-se que a Lei n. 8.245/1991 estabeleceu hipóteses em que há 

prefixação legal do direito à concessão de despejo liminar. Nesse sentido, 

os eminentes processualistas Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz 

Guilherme Marinoni, in Novo Curso de Processo Civil - Volume 3 - Edição 

2017, lecionam que: A interpretação que se mostra adequada do 

dispositivo em exame, então, deve ser aquela que toma os casos 

enumerados no preceito como hipóteses em que há prefixação legal da 

existência do direito à tutela provisória satisfativa. Vale dizer que, nos 

casos enumerados no texto legal em questão, a concessão da 

antecipação de tutela não se sujeita aos requisitos gerais do art. 300 do 

CPC. Bastará ao interessado a demonstração da satisfação dos requisitos 

enunciados no art. 59, § 1.º, da LL, para que ele tenha direito à tutela 

provisória. Afora esses casos, porém, sempre será viável a concessão 

da tutela provisória “genérica”, cujos requisitos estão previstos nos arts. 

300 e 311, do CPC – em todas as suas modalidades, seja a fundada em 

risco de prejuízo, seja a baseada em abuso do direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório, seja ainda aquela baseada nos demais 

casos de pedido evidente –, desde que o interessado demonstre a 

satisfação dos pressupostos respectivos. No caso, restou demonstrado 

pelos documentos carreados aos autos, a propriedade da parte autora 
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sobre o imóvel objeto da locação, a existência da relação locatícia, a sua 

celebração por escrito e com prazo de 60 (sessenta) meses, o 

inadimplemento dos aluguéis e demais encargos locatícios, estes através 

dos documentos que instruíram a petição inicial. Assim, conclui-se que, ao 

manter-se no imóvel sem pagar os aluguéis e demais encargos da locação 

em atraso, a parte ré/locatária violou o direito da parte autora/locadora 

previsto no artigo 9º, incisos II e III, da Lei n. 8.245/1991, o que viabiliza a 

pretensão desta em recuperar liminarmente o imóvel locado, nos termos do 

artigo 59, § 1º, inciso IX, do citado diploma legal. Desta feita, DEFIRO, 

liminarmente, a ordem de desocupação pela parte ré/locatária do imóvel 

tipo a Loja de Uso Comercial (LUC) n. 167, com área privativa de 41,70 m² 

(quarenta e um vírgula setenta metros quadrados), localizada no 1º piso 

do Goiabeiras Shopping Center, situado na Avenida José Monteiro de 

Figueiredo, n. 500, Duque de Caxias, nesta Capital, objeto do contrato de 

locação que instrui a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de despejo coercitivo. Condiciono a expedição do mandado de 

despejo e o seu cumprimento à prestação de caução pela parte 

autora/locadora no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (LLI, 59, 

§ 1º), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. 

Assim, após a prestação da caução, expeça-se o competente mandado 

de despejo. Faculto à parte ré/locatária a purgação da mora, nos termos 

dos artigos 59, § 3º, e 62, inciso II, alíneas “a” a “d”, da Lei n. 8.245/1991, 

ou seja, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do 

imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que 

contemple a totalidade dos valores devidos, a saber, os aluguéis e 

acessórios da locação que estiverem vencidos até a data da sua 

efetivação; as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; os 

juros de mora; as custas e os honorários do advogado da parte 

autora/locadora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante 

devido, se do contrato não constar disposição diversa. Designo audiência 

de conciliação para o dia 06/11/2018, às 10:00 horas, que será realizada 

na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação do Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e 

intime-se a parte ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no artigo 334, caput, 

do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

artigo 334, § 8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335, inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará a revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Apresentada contestação, a parte autora deverá ser intimada para 

impugná-la, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de setembro 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021851-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GABRIELA BONDESPACHO VON EYE (REQUERENTE)

THIAGO SILVA FERREIRA (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)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029675-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029675-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inicialmente 

verifico que não consta nos autos a guia de recolhimento e o comprovante 

de pagamento das custas processuais, contudo, em consulta ao sistema 

de arrecadação, verifico que as custas foram devidamente recolhidas. 

Desta feita, designo o dia 04.12.2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 05 da Central da Conciliação 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). Sem prejuízo, intime-se o autor para juntar aos autos a 

guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas judiciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029675-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030804-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim (ADVOGADO(A))

LUIZ ALBINO KINCHESKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.R. RAMPAZZO & BROCHADO LTDA (RÉU)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030804-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ ALBINO KINCHESKI RÉU: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - 

ME, E.R. RAMPAZZO & BROCHADO LTDA Vistos. A parte autora pretende 

a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou aos autos documento que comprove a situação de 

necessitada. Diante do crescente número de pedidos de assistência 

judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos 

necessários para o seu deferimento, bem como diante da disposição 

prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser 

concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

15 dias, comprovar por meio de documentos a alegada hipossuficiência, 
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sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno 

que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas 

judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá, 24 

de setembro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031239-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

PLASTICA PRA TODOS EIRELI (AUTOR(A))

EDUARDO SANTOS MONTORO (AUTOR(A))

LETICIA GABRIELLI BORGES (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ANESTESIOLOGIA (RÉU)

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLASTICA (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031239-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PLASTICA PRA TODOS EIRELI, EDUARDO SANTOS MONTORO, HOSPITAL 

DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO FERNANDO DOS 

SANTOS MELLO RÉU: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

ANESTESIOLOGIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLASTICA 

Vistos. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento 

das custas processuais ou pedido de gratuidade. Assim sendo, intime-se 

a parte autora para providenciar a juntada do comprovante de 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031303-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MAGALHAES (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031303-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS DE MAGALHAES RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. Designo o dia 

11.12.2018, às 08h00min para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 07 da Central da Conciliação e Mediação localizada no 

âmbito desse Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. E quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da 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. Às providências. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017454-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO TEIXEIRA (REQUERENTE)

VILMA DE FATIMA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIVELO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017454-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE GONCALO TEIXEIRA, VILMA DE FATIMA SILVA 

TEIXEIRA REQUERIDO: PIVELO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos 

etc. Designo o dia 11.12.2018, às 12h30min para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 06 da Central da Conciliação e Mediação 

localizada no âmbito desse Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 
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ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da 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. Às providências. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028769-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDREIA CORDEIRO DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1028769-65.2018.8.11.0041 Vistos. Defiro a emenda à inicial e 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, nos 

termos do art. 98 do NCPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

-04.12.2018 às 08:30 horas, que será realizada na sala 06 da Central de 

1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Menders, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Cite-se e intime-se o réu para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação, prazo em que deverá também complementar as 

informações de sua peça inicial, informando seu endereço eletrônico e da 

ré. Intimem-se todos. Cuiabá 21 de setembro de 2018 Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito Documento assinado digitalmente conforme 

previsto no art.205,§2 do CPC/15.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035665-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA LUCIA DE SOUZA RAMOS (AUTOR(A))

FRANCISCO AMANCIO NETO (AUTOR(A))

VILMAR VIEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

ANTONIA MARIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANTONIO BORGES FERNANDES (AUTOR(A))

JURACYR MARQUES FORTES (AUTOR(A))

ERMELINA DAS DORES SILVA LIMA (AUTOR(A))

DIRZA RODRIGUES DE MIRANDA (AUTOR(A))

BENEDITA DOROTEIA DE CAMARGO (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

JERSON LIMA (AUTOR(A))

BENEDITO DOS SANTOS E GUIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035665-61.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITA DOROTEIA DE CAMARGO, BENEDITO DOS SANTOS E GUIA, 

JERSON LIMA, ERMELINA DAS DORES SILVA LIMA, JURACYR MARQUES 

FORTES, ANTONIO BORGES FERNANDES, DIRZA RODRIGUES DE 

MIRANDA, FRANCISCO AMANCIO NETO, CARLINDA LUCIA DE SOUZA 

RAMOS, ANTONIA MARIANO DOS SANTOS, VILMAR VIEIRA DA COSTA 

RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos etc. Designo o dia 03.12.2018, às 

09h30min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 da 

Central da Conciliação e Mediação localizada no âmbito desse Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da 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. Às providências. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014829-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA DE MORAIS (AUTOR(A))

ADILES MARIA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014829-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADILES MARIA DE MORAIS RÉU: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum 

em que a parte autora pretende a condenação da parte ré ao pagamento 

de indenização por danos morais, bem como a consignação em 

pagamento do valor que entende dever a ela com a consequente exclusão 

do seu nome de cadastros restritivos de crédito. É o breve relato. 

Inicialmente, recebo a emenda à petição inicial, ao que defiro à parte 
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autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos 

do artigo 98 do NCPC. Defiro, igualmente, o pedido de consignação da 

importância entendida como devida, com o fim de elidir os efeitos 

decorrentes da mora respectivamente à quantia que for depositada em 

Juízo. Com relação ao pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência, consubstanciada na exclusão do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, deixo para apreciá-lo depois da 

apresentação da contestação e dos documentos comprobatórios da 

contratação do cartão de crédito, mormente pelo fato do valor do depósito 

ser inferior ao apontado no registro de negativação do nome da parte 

autora. Por outro lado, tratando-se de potencial relação de consumo, 

inverto o ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora. Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

10/12/2018, às 09:30 horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 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 (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807190 Nr: 13660-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO NOVAES DE REZENDE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS FGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA FALKEMBACH 

HODNIUK - OAB:11245/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FLAVIO GONÇALVES 

TORRES FREIRE - OAB:OAB-MG 56.543, DECIO FREIRE - 

OAB:1.742-A/DF

 Processo n° 13660-04.2013.811.0041

Código 807190

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 468), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

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

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 470. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 831604 Nr: 37254-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIRSON RODRIGUES BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA BEATRIZ PINTO DE 

MIRANDA - OAB:15.012-A/MT

 Código 831604

Vistos.

Intime-se a requerente para manifestar sobre os documentos de fls. 

613/651 no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 827246 Nr: 33131-06.2013.811.0041

 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: BASDS, MARILETE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OITO SNOOKER BAR LTDA ME, KLENER 

DE ALMEIDA SOUZA, JOÃO PAULO PINTO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISA BACCHI COVER - 

OAB:8333/MT, LYZIA S. M. BARRETO FERREIRA - OAB:7.329, LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO - OAB:7329-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425, LUIZ FERNANDO GARCIA - OAB:12339, PAULO 

CÉSAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - OAB:17483, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes REQUERIDAS 

serem intimadas na pessoa de seus advogados, para no prazo 

independente e sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem os memoriais 

finais. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025361 Nr: 34507-56.2015.811.0041

 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: ZENAIDE MARIA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 843439 Nr: 47340-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEST VENTURES, LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP, RENATO DE PERBOYRE BONILHA 
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- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes, via DJE, por 

seus advogados legalmente constituídos nos autos, para que, caso 

queiram, se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o relatório 

mensal de atividades juntados aos autos às fls. 1339/1353. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074920 Nr: 57466-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA CATARINA DE AMORIM REIS, WILSON 

SANTANA SODRE, RUTH DE CASTRO SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:13548/MT, DIONE FRANCISCA MARANHÃO DE 

QUEIROZ ALMEIDA - OAB:4166

 Cód. 1074920

Vistos.

Chamo a ordem o presente feito.

A demanda foi ajuizada em desfavor de Flávia Catarina de Amorim Reis, 

mas é certo que na inicial restou apontado como litisconsortes passivos 

necessários as pessoas de Wilson Santana Sodré e Ruth de Castro 

Sodré, existindo, inclusive, pedido de citação dos mesmos (item “c” de fl. 

10vº).

A decisão de fls.33/34 determinou a citação dos mesmos, ao que foram 

expedidas as citações postais de fls. 45/46, mas que não obtiveram êxito 

na citação (fls. 48/49).

Assim sendo, determino a citação dos litisconsortes passivos, para que 

manifestem-se nos autos, na forma pleiteada e já determinada, devendo 

ser expedido o respectivo Mandado de Citação por oficial de Justiça.

Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 20 de setembro de 2.018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 784960 Nr: 38793-82.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, DANIELA SANCHES VICENTE RAMSAY GARCIA - 

OAB:6485/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - OAB:19.031/MT, LUDMILA 

BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:OAB/MT 15012-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o Ofício juntado à fl. 515. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 854202 Nr: 56801-73.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:16.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o Ofício juntado à fl.. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1261366 Nr: 24847-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. DE LIMA & CIA LTDA ME, FERNANDO 

GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERGHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 24, transcorrido prazo, intime-se o autor para 

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

Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130345 Nr: 23142-68.2016.811.0041

 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: NT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

NIVALDO DONIZETI CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO NAZARENO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Frente o retorno negativo da correspondência, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 11.12.2018, às 08:30 horas, que será realizada na 

sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, 

localizada neste Fórum.

Intime-se o requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).

Cite-se e intime-se o requerido "por oficial de justiça" no novo endereço 

informado às fls. 91, para comparecer na audiência designada.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1139014 Nr: 27014-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIMBERLLY SANTOS GUANDALINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 27014-91.2016.811.0041

Código: 1139014

Vistos.

Este feito encontra-se concluso aguardando prolação de 

Despacho/Decisão.

Contudo, nesta data o Dr. Márcio Henrique Pereira Cardoso, OAB n° 

7659/O, compareceu nesta vara solicitando vistas, com carga dos autos.

Posto isto, devolvo os autos sem manifestação.

Após, conclusos.

Cuiabá, 21 de Setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076422 Nr: 58200-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE CANDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948609 Nr: 59469-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CÔRREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 (...) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial, conforme informações à fl. 69.Sem prejuízo, 

expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 94. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Com a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768061 Nr: 20920-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SONIA MARIA PEREIRA DALL'AGO, 

OSVALDO DALL'AGO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILE GRAZIELLE PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:14662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOPES MOREIRA - 

OAB:OAB/RS 57.313

 Processo n° 20920-69.2012.811.0041

Código 768061

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 416), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

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

Expeça-se alvará em favor do patrono do exequente no valor de R$ 

12.708,00 (doze mil setecentos e oito reais), conforme informações à fl. 

418.

Sem prejuízo, expeça-se alvará em favor de Osvaldo Dallago para 

levantamento do valor de R$ 5.680,00 (cinco mil seiscentos e oitenta 

reais), conforme dados bancários declinados à fl. 418.

 Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875652 Nr: 13866-81.2014.811.0041

 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: DANILO DE MATTOS GREGORIO, ROSENILDE GARCIA 

DOS SANTOS GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifesar-se sobre a petição juntada o requerente fl. 397 

416 Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908060 Nr: 35574-90.2014.811.0041

 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: GUSTAVO TERTULIANO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

GUSTAVO CÉSAR FRANCO RODRIGUES, RAFAEL VIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAONA LAYSLA DA SILVA 

BOSKA - OAB:OAB/MT 18.342, RODOLFO P. B. DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 906272 Nr: 34439-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MARQUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7.960/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA 

- OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT
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 (...)Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 

de seguro obrigatório proposta por RODRIGO MARQUES DA SILVA, em 

face de BRADESCO SEGUROS S/A.Expeça-se o respectivo alvará ao 

perito judicial, conforme dados bancários declinados à fl. 196.Custas pelo 

autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 953604 Nr: 1847-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n° 1847-09.2015.811.0041

Código 953604

Vistos.

Verifico que às fls. 99, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 101 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 2.912,28 (dois mil novecentos e doze reais e vinte e oito 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 101. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 399898 Nr: 32679-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO HENRIQUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE TOKKO TAKIMOTO, MAURO 

TAKIOMOTO, ROSANA DE ALMEIDA BARBOSA TAKIMOTO, MARIA 

JERONIMA ARTERO GAVIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481

 Processo n° 32679-35.2009.811.0041

Código 399898

SENTENÇA

Vistos.

As partes apresentaram acordo às fls. 157/164, cujo cumprimento final da 

obrigação ocorrerá com a quitação das parcelas pactuadas.

Após, com efetivo cumprimento o acordo requerem, consequentemente, a 

extinção do presente feito.

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 auto composição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

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

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

exequente título executivo judicial.

Desta feita, 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.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas 

igualmente (art. 90, § 2º, CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091992 Nr: 7069-21.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL LYON MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PEREIRA DE SOUZA, ROGÉRIO 

TEOPILO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 773419 Nr: 26573-52.2012.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLE JANYNNE FIGUEIREDO 

GUIMARÃES, JULIANO FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.479/MT

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 81712 Nr: 226-85.1989.811.0041

 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: JORACY MORAES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MELO GOMES MACHADO - 

OAB:7093/MT, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONCA - OAB:3.247/MT

 Processo n° 226-85.1989.811.0041

Código 81712

Vistos.

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

633/634, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de Setembro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1114215 Nr: 16384-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMANDINA KOLOSWSKI TELO, EMI-KA 

EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GESSI CARMEM ROSTIROLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE DE MATOS MORAIS SILVA, JEAN 

CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 756985 Nr: 9129-06.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA DE PAULA SODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA PREVIDENCIA E SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

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

OAB:15.606

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 C(...) aplicável o CDC à espécie, entendimento este que segue o 

enunciado sumular editado pelo STJ, cujo teor é o que segue:“O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de 

previdência privada e seus participantes.” (Súmula n.º 321/STJ)Com 

relação aos pontos controvertidos, é certo que a discussão cinge-se à 

regularidade ou não dos reajustes implementados na pensão paga pelo 

requerido, e a apuração do valor atual da mesma. Note-se, ainda, que 

enquanto matéria de fundo, se comprovada irregularidade nos reajustes e 

no valor atualmente pago, deve ser apurado o valor devido ao longo dos 

autos, em função do pleito condenatório da autora.(...)Defiro a produção 

de prova documental colacionada às fls. 83/100, ao que determino a 

intimação da autora para que manifeste-se acerca da mesma, no prazo de 

15 (quinze) dias.Outrossim, determino, de ofício, a realização de prova 

pericial contábil com o fim de dirimir os pontos controvertidos fixados 

nesta ocasião, ao que com fulcro no que estabelece e autoriza o art. 464, 

CPC, ao que nomeio, como perito do juízo o Sr. Davi Francisco Cruz, 

(...)Intime-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem quesitos, na forma do que estabelece 

o art. 465, § 1º do CPC.(...)Apresentada a proposta dos honorários, 

intimem-se as partes para ciência e manifestação em 05 (cinco) dias. 

(...)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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 446803 Nr: 21034-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALVES

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

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059540 Nr: 50787-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANY LEMES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 50787-05.2015.811.0041

Código 1059540

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 110), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

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

Expeça-se alvará em favor do exequente, conforme dados bancários 

declinados à fl. 112.

 Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 761084 Nr: 13525-26.2012.811.0041

 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: CRISLAINE DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural para 

condenar o requerido IVAN CARLOS DE OLIVEIRA ao pagamento de 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deverá ser 

corrigido monetariamente, a contar da data da sentença (Sum. 362 do 

STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso 

(Sum. 54 do STJ). Ante a sucumbência mínima da autora, com fulcro no 

que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Condeno 

o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 

da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 21 de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 456611 Nr: 27298-12.2010.811.0041

 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: ANTONIO DIAS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDECAP VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860219 Nr: 1916-75.2014.811.0041

 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: AGNALDO ALVES DOS SANTOS, ROSILEIA DA SILVA 

ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES, 

SOLANGE VENCIO MORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES, 

Cpf: 01709493976, Rg: 4999300-5, Filiação: Cleuzamir Ivantes e Aparecida 

Peraro Ivantes, data de nascimento: 01/09/1975, brasileiro(a), solteiro(a), 

contador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 251.900,43 (Duzentos 

e cinquenta e um mil e novecentos reais e quarenta e tres centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O requerido comprou dos requerentes o direito de 

imóvel da unidade imobiliaria junto a incorporação da Plaenge 

Empreendimentos Ltda., referente ao apartamento nº 1.102, localizado no 

empreendimento Belle Vie Residence, Edifício Torre 1, na Avenida Joaquim 

Pinto de Oliveira, s/n], Jardim Leblom, Cuiabá-MT, pelo qual seria pago o 

valor de R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), em duas 

parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e a 

segunda no valor de R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais), 

para pagamento com trinta dias. Acontece que, encerrado o prazo para 

pagamento da segunda parcela, o requerido deixou de honrar com sua 

obrigação, entretanto, forneceu dois cheques no valor de R$ 113.000,00 

(cento e treze mil reais), os quais foram emitidos pela Senhora SOLANGE 

VENÂNCIO MORELLI. A dívida é originária de uma transação bilateral. 

Ocorre que, a transação foi feita com cheques, os quais, ao serem 

devidamente depositados, voltaram. Indignados com o ocorrido, os 

requerentes proporam um acordo para o requerido, propondo que este 

pagasse a dívida parcelada de acordo com a sua necessidade, através de 

uma confissão de dívida, assinaturas de notas promissórias e 

apresentando o imóvel como garantia. Assim ficou acordado na confissão 

de dívida que o requerido pagaria do débito em 06 (seis) parcelas. Ocorre 

que, até a presente data o requerido não cumpriu com as parcelas da 

confissão de dívida, nem mesmo ofereceu o imóvel como garantia da 

mesma e nem se quer apareceu para a assinatura das notas 

promissórias. Outrossim, temos que o total da dívida líquida, certa, exigível 

e atualizada, é a importância de R$ 251.900,43 (duzentos e cinquenta e 

um mil, novecentos reais e quarenta e três centavos). Diante disso requer: 

A) Seja julgada totalmente procedente a presente demanda, a fim de que 

seja expedido o mandado de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescidos de juros e correção monetária, totalizando a quantia de R$ 

251.900,43 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos reais e quarenta e 

três centavos); B) A citação dos requeridos para que ofereçam, caso 

queiram, embargos sob pena do mandado inicial converter-se, 

automaticamente, em mandado executivo; C) Caso os requeridos não 

cumpram o mandado, nem oponham embargos, requer a expedição de 

mandado de citação e penhora para que os requeridos, em 24 (vinte e 

quatro) horas, paguem o principal acrescido dos juros, correção 

monetária, custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte 

por cento) do valor da causa, sobe pena de lhes serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir o valor do débito.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de pedido do autor de citação dos 

requeridos por meio de edital (fls. 112.Contudo verifico quehouve 

expedição de citação para à requerida Solange Vencio Morelli, cuja 

correspondência retornou com assinatura diversa da assinatura da 

demandada (fl.101).A citação é ato extremamente relevante e a falha no 

aludido ato processual pode dar causa a nulidade do processo a ser 

reconhecido em qualquer fase processual. O prof. Fredie Didier Jr. , ao 

discorrer sobre a citação pelo correio, assim se manifesta acerca da 

entrega da correspondência:“Regra geral: diretamente ao citando, se 

pessoa física, exigindo assinatura do recibo; (…)” O Superior Tribunal de 

Justiça, por sua Corte Especial, decidiu que para a validade da citação, na 

esteira do que dispunha o CPC/73 em seu art. 223, parágrafo único, que 

não basta a entrega da correspondência no endereço do citando, sendo 

necessária a entrega direta ao destinatário, colhendo sua assinatura no 

recibo. O julgado tem a seguinte ementa:“ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA 

CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. NECESSÁRIA A ENTREGA AO 

DESTINATÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 

PEDIDO INDEFERIDO. I. O entendimento do STJ é de que, para a validade 

da citação de pessoa física pelo correio, é necessária a entrega da 

correspondência registrada diretamente ao destinatário , não sendo 

possível o seu recebimento pelo porteiro do prédio. II. Incerta, pois, a 

efetividade da citação da requerida na ação de divórcio, onde restou 

revel, é de se indeferir o pedido de homologação da sentença 

estrangeira.” (STJ, SEC 1102/AR, Corte Especial, Rel. Min. ALDIR 

PASSARINHO JÚNIOR, DJe de 12.05.2010).” No mesmo sentido:“O 

Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da 

citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da 

correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser 

colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta apenas se 

faça chegar no endereço do citando. Caberá ao autor o ônus de provar 
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que o citando teve conhecimento da demanda contra ele ajuizada, sendo 

inadmissível a presunção nesse sentido pelo fato de a correspondência 

ter sido recebida por sua filha.” (STJ, REsp 712.609/SP, 5ª Turma, Rel. Min. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 23.04.2007)"(...) a citação da pessoa 

física pelo correio deve obedecer o disposto no artigo 223, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, sendo necessária a entrega direta ao 

destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ, REsp 884.164/SP, 3ª Turma, Rel. Min. CASTRO 

FILHO, DJ de 16.04.2007)Assim, sendo torno nula a citação de fl. 101, e 

DETERMINO a citação pessoal da requerida Solange Vencio Morelli através 

de Oficial de justiça.No que tange a citação do requerido Emanuel Claudio 

Peraro Ivantes, foi tentadaem diversos locais, inclusive através de 

consulta através dos sistemas à disposição deste Juízo estas restaram 

infrutíferas.Assim sendo, DEFIRO o pedido retro, ao que determino a 

citação do requerido Emmanuel Claudio Peraro Ivantes por edital, com 

prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo ao 

exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da 

publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do 

NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Deve, 

ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido 

o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após manifestação, diga o 

requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. Às 

providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo incluso 

na Meta 02/2018-CNJ.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HERMAN BEZERRA 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 920308 Nr: 43602-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TAQUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO OLIVEIRA NETA - OAB:2.978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 (...) 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.O valor remanescente deverá ser 

devolvido ao banco executado. Desta feita, intime-se o requerido para 

informar os dados bancários, empós expeça-se o respectivo alvará 

judicial.Com a expedição dos alvarás e certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 336783 Nr: 19663-48.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA PERINI BRASIL DE 

PAULA DURIGAN - OAB:10.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18067, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1136277 Nr: 25733-03.2016.811.0041

 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 LUIZ COSTA BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO SODRÉ DE FREITAS, A.S 

CONSTRUÇÃO CIVIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

OAB:8535, DAIANA COSTA BEBER - OAB:13.781, ROGER KLERISSON 

ROZÃO - OAB:14.571-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de citação dos réus por edital (fl.77), uma vez que com o 

advento do Novo CPC, a incerteza ou ignorância acerca do endereço da 

parte citanda/intimanda, será reconhecida somente depois de esgotada 

todos os meios de localização, inclusive, realizada busca junto às 

concessionárias prestadoras de serviço público (NCPC, 256, § 3º).

Desta feita, procedo com a pesquisa de endereço junto aos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço da 

ré.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, retorne os autos conclusos para a 

designação da audiência de conciliação.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860219 Nr: 1916-75.2014.811.0041

 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: AGNALDO ALVES DOS SANTOS, ROSILEIA DA SILVA 

ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES, 

SOLANGE VENCIO MORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o feito para proceder a INTIMAÇÃO da PARTE REQUERENTE, 

por intermédio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

o edital de citação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação em 20 (vinte) dias. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153736 Nr: 33354-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA SEVERINO MIRANDA

 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:8.194-A/MT
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 Processo n° 33354-51.2016.811.0041

Código 1153736

Vistos.

Verifico que às fls. 169 e 171, a executada colacionou comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 173 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 11.937,05 (onze mil novecentos e trinta e sete reais e 

cinco centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 173. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860219 Nr: 1916-75.2014.811.0041

 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: AGNALDO ALVES DOS SANTOS, ROSILEIA DA SILVA 

ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES, 

SOLANGE VENCIO MORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1023704 Nr: 33763-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TARDIVO, C. TARDIVO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13.132, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10621, EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - OAB:18.529 OAB/MT

 Processo n. 33763-61.2015.811.0041

Código 1023704

Vistos.

Analisando os autos, depreende-se que a parte autora insistiu na oitiva da 

testemunha Arnaldo Favino Lima para audiência do dia 25.09.2018, de 

maneira que foi expedido ofício (fl. 94) para intimação da testemunha, esta 

não sendo encontrada como servidor na comarca de Cuiabá.

 Diante o exposto, verifico que o nome correto do servidor é Arnaldo 

Ervino Lamb, conforme o documento de fl. 23 verso.

Desta feita, expeça-se novo ofício constando o nome correto da 

testemunha Arnaldo E. Lamb, oficial de justiça lotado nesta comarca para 

comparecer à audiência redesignada para o dia 18.10.2018 às 15:00 

horas na sala de audiência deste juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de setembro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735645 Nr: 32015-33.2011.811.0041

 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: UILSON FREIRE DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

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

SILVA - OAB:8.184-A

 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.: 327116 Nr: 323-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA RIBEIRO SERAFIM 

DA SILVA VIEIRA BARROS - OAB:9383

 Processo n° 323-21.2008.811.0041

Código 327116

Vistos.

Verifico que às fls. 267, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação, requerendo consequentemente a 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 268 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 2.820,37 (dois mil oitocentos e vinte reais e trinta e sete 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 268. 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.”
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 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1069349 Nr: 55154-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CHAGAS DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 (...) Considerando o ponto controvertido fixado e a discussão 

apresentada nos autos, entendo necessária a produção da prova 

testemunhal pleiteada pela parte autora.Desta feita, determino que o rol de 

testemunha 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 22.11.2018 às 15:00 horas, 

devendo as partes se apresentarem aptas para as providências dispostas 

no art. 364, caput do CPC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 942417 Nr: 55998-56.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 55998-56.2014.811.0041

Código 942417

Vistos.

Verifico que às fls. 165, a executada colacionou comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação, requerendo consequentemente a 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 168 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 5.552,02 (cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e 

dois centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 168. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027621 Nr: 35629-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTELA YANUMA ROCHA POROFO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE N. TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645

 (...) Desta feita, determino que o rol de testemunha 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 27.11.2018 às 15:00 horas, devendo as partes se 

apresentarem aptas para as providências dispostas no art. 364, caput do 

CPC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1146650 Nr: 30278-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO FERNANDO CAZAROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR, NIXON 

MEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1146650

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 186/187).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).
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Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de Agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 316858 Nr: 20374-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL HELENA BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Edvino Luft - 

OAB:13265, SÉRGIO MARCOS LERMEN - OAB:8052/MT

 Vistos.

Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, ratificar o acordo 

noticiado às fls. 188.

Após, façam-me os autos conclusos para hologação do acordo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378137 Nr: 14274-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VIEIRA LAZARIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Processo n° 14274-48.2009.811.0041

Código 378137

Vistos.

Verifico que após a realização do pagamento referente aos honorários 

periciais, a Seguradora requereu a inclusão da Sra. Lucimar Cristina 

Gimenez, no sistema Apolo para fins de veicular todas as intimações e 

publicações referentes ao interesse da requerida em nome da patrona 

(fls. 322/323).

Contudo, por um lapso não houve a correção do nome da advogada da 

parte ré, e todas as intimações publicadas após a última manifestação da 

requerida (fls. 345/348) foram veiculadas a causídica que não patrocinava 

mais a Seguradora, Sra. Dianaru da Silva Paixão.

Posto isto, reconheço a nulidade das intimações desde a data de 

02/08/2016.

Não obstante, proferida sentença nos autos, este juízo se limita a restituir 

o prazo recursal relativo a ela, declarando a nulidade de todos os atos 

executivos que lhe sucederam.

Defiro desde já o levantamento dos valores bloqueados em favor da 

executada. Intime-se a requerida para informar os dados bancários para 

expedição do respectivo alvará judicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 271581 Nr: 3117-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROÁCIA LOCADORA DE MÁQUINAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS CORREA DE FIGUEIREDO 

JR - OAB:OABMT 6076, GONÇALO ADÃO DE ARRUDA SANTOS - 

OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, PRISCILA GARCIA MOREIRA - OAB:20.198

 Vistos.

Os autos vieram conclusos com prazo ainda em curso.

Desta feita, devolvo os autos à Secretaria, restituindo o prazo do 

despacho de fl. 664 para a parte credora/exequente manifestar-se, o qual 

será contado da publicação deste despacho.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 268195 Nr: 1232-97.2007.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROÁCIA LOCADORA DE MÁQUINAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS CORREA DE FIGUEIREDO 

JR - OAB:OABMT 6076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331

 Vistos.

Ultimem-se as determinações ainda pendentes.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 285610 Nr: 26398-34.2007.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CROÁCIA LOCADORA DE MÁQUINAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO 

DE MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:9.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENÉAS CORREA DE 

FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:6.076/MT

 Vistos.

Ultimem-se as determinações ainda pendentes.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 308217 Nr: 17101-03.2007.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCIELDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMS

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

JUNIOR - OAB:6076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALEXANDRE SCHUTZE 

NANNI - OAB:7513

 Vistos.

Ultimem-se as determinações ainda pendentes.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 921659 Nr: 44375-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI 

REGUELIN - OAB:OAB 57.752, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 Código 921659

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 225/228).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901804 Nr: 31182-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO FRANCISCO DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9.155

 Código 901804

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 136).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 436703 Nr: 14963-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORRO DA LUZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, 

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÔNI DE ARRUDA PINTO, SIDNEY BERTUCCI, 

ERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES BERTUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 Código 436703

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 220/221).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062714 Nr: 52226-51.2015.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMIRSON LIMA BRAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO J. CHEKERDEMIAN - 

OAB:3556/MS, FLAVIO J. CHEKERDEMIAN JUNIOR - OAB:OAB/MS 

16956, LUIS AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juntada de documento recebido pelo Protocolo Geral.

Documento Id: 1044049, protocolado em: 20/09/2018 às 14:04:02

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112566 Nr: 15757-69.2016.811.0041

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

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNC BRASIL DISTRIBUIDORA DE GAS 

NATURAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juntada de documento recebido pelo Protocolo Geral.

Documento Id: 1046820, protocolado em: 20/09/2018 às 17:16:07

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885799 Nr: 20378-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DAS FLORES

 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:

 Juntada de documento recebido pelo Protocolo Geral.

Documento Id: 1045962, protocolado em: 20/09/2018 às 16:11:36

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 831334 Nr: 37012-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MACIEL ALVES DA ROCHA, CARLOS ALBERTO 

DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335, ANTONIO FURTADO GOMES - OAB:8335/MT, JOSE 

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13434, RICARDO BASSO - 

OAB:12.739, SILVANO CARVALHO - OAB:17.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929320 Nr: 48897-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ADALBERTO ADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA TEREZA DA COSTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 Código 929320

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 162/165).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 783793 Nr: 37556-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AQUARIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

 Cumprimento de Sentença nº 37556-13.2012.811.0041

Código 783793

 Vistos.

O feito encontra-se sentenciado.

A parte requerida peticiona às fls. 193/195, suscitando o descumprimento 

de obrigação determinada na sentença prolatada às fls. 143/144.

Desta forma, determino a reclassificação no sistema APOLO e na capa 

dos autos, inserindo, inclusive a respectiva tarja, conforme preconiza o 

art. 368 da CNGC.

O art. 536 do CPC, inserido no capítulo específico do “Cumprimento de 

Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer, de não 

Fazer ou de entregar coisa” estabeleceu:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente.”

Assim sendo, considerando que já transcorreu o lapso temporal 

estabelecido para a demolição de obra irregular construída no Edíficoo 

Aquarius, retornando o local o status a quo, determino a intimação do 

autor, doravante executado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra a obrigação assumida, sob pena de multa diária de R$500,00 

(quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (Dez mil reais) nos moldes do 

que preceitua e autoriza o art. 537 do CPC, sem prejuízo das demais 

sanções.

Com fulcro no que estabelece o art. 85, §§ 1º e 8º do CPC, arbitro 

honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nesta ocasião.

Havendo cumprimento da obrigação exigida nesta oportunidade, remeta-se 

os autos à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807627 Nr: 14079-24.2013.811.0041

 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: ALFREDO NUNES NETO

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

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:

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

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP
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 Código 807627

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 188, de maneira específica o 

levantamento do valor incontroverso, com a ressalva de que o valor de R$ 

23.742,00 deverá permanecer na conta única até o julgamento da 

impugnação de fls. 184/187.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 235379 Nr: 4540-78.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONETTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, 

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, ESPOLIO DE JEDER FREITAS 

SOARES, ELISETE DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 

9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique de Oliveira 

Neto - OAB:4160/MT

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência online ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734459 Nr: 30757-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYLENE BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência online ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 746010 Nr: 43191-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ADELIA JARDIM RABANEDA, CLEIDE ANTERES 

LIMA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAONI PEDROSO RICCI, LUCIANA CARLA 

DORILEO ROSA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:5820-MS, VERA LÚCIA FERNANDES DA ROSA - OAB:98.691-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência online ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 756070 Nr: 8150-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMÃO FERREIRA, JOSÉ APARECIDO S. 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência online ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775808 Nr: 29074-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA ARTISTICA DFATY LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY L. GONÇALVES DE 

ALMEIDA - OAB:16279, THIAGO CARDOSO FRAGOSO - 

OAB:269439/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES S. ORIONE 

E BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência online ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1105316 Nr: 12686-59.2016.811.0041

 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: POLIMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:18435/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência online ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1144662 Nr: 29461-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência online ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 409961 Nr: 1075-22.2010.811.0041

 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: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego A. Vargas Nunes - 

OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

autor.Condeno o autor ao pagamento de multa pela litigância de má-fé (art. 

80, II e III do CPC), ao que com fulcro no que estabelece o art. 81 do CPC 

fixo a mesma em 10% (dez por cento) do valor da causa corrigido. 

Condeno, ainda, o autor ao pagamento de custas e honorários, que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, com base 

no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidade legais e o disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 24 

de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 376118 Nr: 12129-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO 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 seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, SOB PENA DE PENHORA 

ON LINE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385517 Nr: 21126-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE RAMON BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMERCIO E DISTRIBUIDORA E 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL 

MOSHAGE - OAB:7694/MT

 Juntada de documento recebido pelo Protocolo Geral.

Documento Id: 1046861, protocolado em: 20/09/2018 às 17:25:28

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877451 Nr: 15087-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 877451 Nr: 15087-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte REQUERIDA a se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o LAUDO PERICIAL juntado 

aos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 877451 Nr: 15087-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia – com Dr. Reinaldo Prestes Neto

Data: 06/09/2016

Horário: 08h00min (por ordem de chegada)

Local: Centro Médico CPA – Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário) – fone: 3641-7100 / 99635-6009

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1011259-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

IGOR GOES LOBATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES VAZ (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011259-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RÉU: ANTONIO ALVES VAZ 

Vistos. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ajuizou, em 

27/04/2018, a presente “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

COM PEDIDO LIMINAR” em face de ANTÔNIO ALVEZ VAZ, 

(DENOMINAÇAÕ SOCIAL: “AÇAÍ SUPREME”, objetivando reaver o 

quiosque n. 08-A, localizado no interior do Hipermercado Extra da Avenida 

Fernando Correa da Costa, n. 1.255, nesta Capital, objeto do contrato de 

locação havido entre eles, em razão do inadimplemento dos aluguéis e 

demais encargos locatícios. É o breve relato. Decido. Trata-se de ação de 

despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos locatícios em que 

a parte autora propugna a concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada em caráter incidental. Acerca do despejo, os artigos 

5º, 9º e 37, da Lei n. 8.0245/1991, dispõem que: Art. 5º. Seja qual for o 

fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel 

é a de despejo. (...) Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita: (...) II - 

em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em 

decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (...) Art. 

37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 

modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança 

locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) Parágrafo único. É vedada, sob pena 

de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo 

contrato de locação. O artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, por 

sua vez, estabelece que: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º. Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009). Nesse diapasão, à 

mingua das disposições legais e da aferição dos requisitos previstos nos 

artigos 294 a 302 do Novo Código de Processo Civil, tem-se que a Lei n. 

8.245/1991 estabeleceu hipóteses em que há prefixação legal do direito à 

concessão de despejo liminar. Nesse sentido, os eminentes 

processualistas Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme 

Marinoni, in Novo Curso de Processo Civil - Volume 3 - Edição 2017, 

lecionam que: A interpretação que se mostra adequada do dispositivo em 

exame, então, deve ser aquela que toma os casos enumerados no 

preceito como hipóteses em que há prefixação legal da existência do 

direito à tutela provisória satisfativa. Vale dizer que, nos casos 

enumerados no texto legal em questão, a concessão da antecipação de 

tutela não se sujeita aos requisitos gerais do art. 300 do CPC. Bastará ao 

interessado a demonstração da satisfação dos requisitos enunciados no 

art. 59, § 1.º, da LL, para que ele tenha direito à tutela provisória. Afora 

esses casos, porém, sempre será viável a concessão da tutela provisória 

“genérica”, cujos requisitos estão previstos nos arts. 300 e 311, do CPC – 

em todas as suas modalidades, seja a fundada em risco de prejuízo, seja 

a baseada em abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório, seja ainda aquela baseada nos demais casos de pedido 

evidente –, desde que o interessado demonstre a satisfação dos 

pressupostos respectivos. No caso, restou demonstrado pelos 

documentos carreados aos autos, a propriedade da parte autora sobre o 

imóvel objeto da locação, a existência da relação locatícia, a sua 

celebração por escrito e com prazo indeterminado, o inadimplemento dos 

aluguéis e demais encargos locatícios, estes através dos documentos que 

instruíram a petição inicial. Assim, conclui-se que, ao manter-se no imóvel 

sem pagar os aluguéis e demais encargos da locação em atraso, a parte 

ré/locatária violou o direito da parte autora/locadora previsto no artigo 9º, 

incisos II e III, da Lei n. 8.245/1991, o que viabiliza a pretensão desta em 

recuperar liminarmente o imóvel locado, nos termos do artigo 59, § 1º, 

inciso IX, do citado diploma legal. Desta feita, DEFIRO, liminarmente, a 

ordem de desocupação pela parte ré/locatária do imóvel tipo o quiosque n. 

08-A, localizado no interior do Hipermercado Extra da Avenida Fernando 

Correa da Costa, n. 1.255, nesta Capital, objeto do contrato de locação 

que instrui a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

despejo coercitivo. Condiciono a expedição do mandado de despejo e o 

seu cumprimento à prestação de caução pela parte autora/locadora no 

valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (LLI, 59, § 1º), no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Assim, após a 

prestação da caução, expeça-se o competente mandado de despejo. 

Faculto à parte ré/locatária a purgação da mora, nos termos dos artigos 

59, § 3º, e 62, inciso II, alíneas “a” a “d”, da Lei n. 8.245/1991, ou seja, 

dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, a saber, os aluguéis e acessórios da 

locação que estiverem vencidos até a data da sua efetivação; as multas 

ou penalidades contratuais, quando exigíveis; os juros de mora; as custas 

e os honorários do advogado da parte autora/locadora, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o montante devido, se do contrato não constar 

disposição diversa. Designo audiência de conciliação para o dia 

06/11/2018, às 09:30 horas, que será realizada na sala 06 da Central de 

1º Grau de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e intime-se a parte ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no artigo 334, caput, do NCPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no artigo 334, § 

8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do artigo 335, 

inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará a revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Apresentada 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para impugná-la, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de setembro de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1027393-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027393-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: L. T. ARTIGOS 

DO VESTUARIO LTDA - EPP Vistos. GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING 

CENTER LTDA. ajuizou, em 21/08/2018, a presente “AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARS” em face de L. T. ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI – EPP (nome 

fantasia: “Lilica e Tigor”), objetivando reaver a Loja de Uso Comercial 

(LUC) n. 167, com área privativa de 41,70 m² (quarenta e um vírgula 

setenta metros quadrados), localizada no 1º piso do Goiabeiras Shopping 

Center, situado na Avenida José Monteiro de Figueiredo, n. 500, Duque de 

Caxias, nesta Capital, objeto do contrato de locação havido entre eles, em 

razão do inadimplemento dos aluguéis e demais encargos locatícios. É o 

breve relato. Decido. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento 

de aluguéis e encargos locatícios em que a parte autora propugna a 

concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada em 

caráter incidental. Acerca do despejo, os artigos 5º, 9º e 37, da Lei n. 

8.0245/1991, dispõem que: Art. 5º. Seja qual for o fundamento do término 

da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. (...); 

Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita: (...); II - em decorrência da 

prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de 

pagamento do aluguel e demais encargos; (...); Art. 37. No contrato de 

locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de 

garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia; IV - cessão 

fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei nº 11.196, 

de 2005). Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma 

das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. O artigo 59, 

§ 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, por sua vez, estabelece que: Art. 59. 

Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo 
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terão o rito ordinário. § 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em 

quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde 

que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...); IX – a falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009). 

Nesse diapasão, à mingua das disposições legais e da aferição dos 

requisitos previstos nos artigos 294 a 302 do Novo Código de Processo 

Civil, tem-se que a Lei n. 8.245/1991 estabeleceu hipóteses em que há 

prefixação legal do direito à concessão de despejo liminar. Nesse sentido, 

os eminentes processualistas Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz 

Guilherme Marinoni, in Novo Curso de Processo Civil - Volume 3 - Edição 

2017, lecionam que: A interpretação que se mostra adequada do 

dispositivo em exame, então, deve ser aquela que toma os casos 

enumerados no preceito como hipóteses em que há prefixação legal da 

existência do direito à tutela provisória satisfativa. Vale dizer que, nos 

casos enumerados no texto legal em questão, a concessão da 

antecipação de tutela não se sujeita aos requisitos gerais do art. 300 do 

CPC. Bastará ao interessado a demonstração da satisfação dos requisitos 

enunciados no art. 59, § 1.º, da LL, para que ele tenha direito à tutela 

provisória. Afora esses casos, porém, sempre será viável a concessão 

da tutela provisória “genérica”, cujos requisitos estão previstos nos arts. 

300 e 311, do CPC – em todas as suas modalidades, seja a fundada em 

risco de prejuízo, seja a baseada em abuso do direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório, seja ainda aquela baseada nos demais 

casos de pedido evidente –, desde que o interessado demonstre a 

satisfação dos pressupostos respectivos. No caso, restou demonstrado 

pelos documentos carreados aos autos, a propriedade da parte autora 

sobre o imóvel objeto da locação, a existência da relação locatícia, a sua 

celebração por escrito e com prazo de 60 (sessenta) meses, o 

inadimplemento dos aluguéis e demais encargos locatícios, estes através 

dos documentos que instruíram a petição inicial. Assim, conclui-se que, ao 

manter-se no imóvel sem pagar os aluguéis e demais encargos da locação 

em atraso, a parte ré/locatária violou o direito da parte autora/locadora 

previsto no artigo 9º, incisos II e III, da Lei n. 8.245/1991, o que viabiliza a 

pretensão desta em recuperar liminarmente o imóvel locado, nos termos do 

artigo 59, § 1º, inciso IX, do citado diploma legal. Desta feita, DEFIRO, 

liminarmente, a ordem de desocupação pela parte ré/locatária do imóvel 

tipo a Loja de Uso Comercial (LUC) n. 167, com área privativa de 41,70 m² 

(quarenta e um vírgula setenta metros quadrados), localizada no 1º piso 

do Goiabeiras Shopping Center, situado na Avenida José Monteiro de 

Figueiredo, n. 500, Duque de Caxias, nesta Capital, objeto do contrato de 

locação que instrui a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de despejo coercitivo. Condiciono a expedição do mandado de 

despejo e o seu cumprimento à prestação de caução pela parte 

autora/locadora no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (LLI, 59, 

§ 1º), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. 

Assim, após a prestação da caução, expeça-se o competente mandado 

de despejo. Faculto à parte ré/locatária a purgação da mora, nos termos 

dos artigos 59, § 3º, e 62, inciso II, alíneas “a” a “d”, da Lei n. 8.245/1991, 

ou seja, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do 

imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que 

contemple a totalidade dos valores devidos, a saber, os aluguéis e 

acessórios da locação que estiverem vencidos até a data da sua 

efetivação; as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; os 

juros de mora; as custas e os honorários do advogado da parte 

autora/locadora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante 

devido, se do contrato não constar disposição diversa. Designo audiência 

de conciliação para o dia 06/11/2018, às 10:00 horas, que será realizada 

na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação do Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e 

intime-se a parte ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no artigo 334, caput, 

do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

artigo 334, § 8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335, inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará a revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Apresentada contestação, a parte autora deverá ser intimada para 

impugná-la, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de setembro 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028450-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

TEREZINHA CAMPOS ROSA (AUTOR(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

Lúcio Roberto Alves dos Reis

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028450-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEREZINHA CAMPOS ROSA RÉU: BANCO BMG Vistos. TEREZINHA 

CAMPOS ROSA ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” 

em face de BANCO BMG S/A, pretendendo, liminarmente, a suspensão da 

exigibilidade dos débitos decorrentes de cartão de crédito consignado em 

folha de pagamento, que alega não ter contratado com a parte ré. É o 

relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Com relação ao pedido de concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 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”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária que não tenha sido beneficiada com o crédito 

que deu ensejo aos descontos consignados em sua folha de pagamento, 

mormente pelo fato de possuir diversos outros contratos com a parte ré e 

várias outras instituições financeiras, ressaindo ainda dos autos que os 

descontos ocorreram nos idos do ano de 2013. Ou seja, a prova 

pré-constituída não é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo 

modo, não foi possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita poderá ser resolvido em perdas e danos. 

Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, 

a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados 
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a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Por outro lado, tratando-se de potencial relação de 

consumo, inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte 

autora. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o 

dia 04/12/2018, às 10:30 horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 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 (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

setembro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031116-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LEONOR DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031116-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIA LEONOR DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

ANTONIA LEONOR DA SILVA ajuizou a presente “AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR” em face de BANCO 

BRADESCARD S/A, pretendendo, liminarmente, a exclusão do seu nome 

dos cadastros restritivos de crédito em decorrência de débito que alega 

não ter adquirido com a parte ré. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido de concessão liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 

do NCPC dispõe 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”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária, que não tenha sido beneficiada com o crédito 

que deu ensejo à negativação do seu nome, mormente pelo fato do débito 

descrito na petição inicial discrepar em sua referência e valor daquele 

afirmado daquele constante dos documentos de id 15416159. Ou seja, a 

prova pré-constituída não é inequívoca diante das alegações vertidas. Do 

mesmo modo, não foi possível verificar o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a 

sofrer em decorrência de conduta da parte ré que venha a ser 

eventualmente considerada abusiva ou ilícita poderá ser resolvido em 

perdas e danos. Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à 

sua concessão, a liminar requestada não comporta deferimento, eis que 

não evidenciados a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou 

o risco ao resulta útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência vindicada. Por outro lado, tratando-se de relação de 

consumo, inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte 

autora. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o 

dia 04/12/2018, às 10:00 horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 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 (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

setembro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007713-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA - ME 

RÉU: HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP Vistos. Em que pese a 

parte autora negar a existência de conexão entre a presente ação e a 

ação n. 1005609-11.2018.8.11.0041 em trâmite perante a 5ª Vara Cível da 

Capital, o fato é que o objeto da presente ação vai além da simples 

condenação da parte ré na obrigação de transferir 2,601807% relativo a 

fração do imóvel adquirido pela parte autora da parte ré, com o pedido 

alternativo para que a parte ré seja condenada a providenciar o 

desmembramento da fração do imóvel adquirido pela autora e a 

outorgar-lhe a devida escritura para fins de registro na matrícula da parte 

do imóvel a ser desmembrada. Já a ação em trâmite perante a 5ª Vara 

Cível tem por objeto a declaração da ilegalidade das cobranças de taxas 

condominiais feitas pela parte ré com a consequentemente restituição 
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daquilo que teria sido pago. No entanto, a ação tem ainda por objeto a 

instituição de condomínio por unidades autônomas, com a individualização 

de cada unidade mediante a competente inscrição no Cartório de Registro 

de Imóveis; a sua identificação e discriminação; a fração ideal sobre o 

terreno e partes comuns, bem como a elaboração por escrito da 

convenção de condomínio e do regimento interno e o seus registros nos 

cartórios competentes, com as assinaturas de no mínimo 2/3 dos titulares 

de direitos que representem as frações ideais que compõem o condomínio, 

inclusive, a eleição de um Síndico para a administração do condomínio e 

devida prestação de contas. Como se vê as ações têm em comum à 

primeira vista pedidos de individualização de unidades condominiais com 

especificação de frações ideais o que pode implicar eventualmente em 

decisões conflitantes ou contraditórias. A respeito da situação, os artigos 

286 e 288 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando 

se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver 

ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento. (...) 

Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o 

erro ou compensará a falta de distribuição. Sobre o instituto da conexão, o 

artigo 55, § 3º, do Novo Código de Processo Civil dispõe que: Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. (...) § 3º. Serão reunidos para julgamento 

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles. É importante lembrar que o objetivo do instituto da 

conexão é evitar decisões conflitantes, de modo que, havendo a 

possibilidade de serem proferias decisões contraditórias, a conexão deve 

ser reconhecida para que as questões sejam julgadas simultaneamente. A 

respeito do instituto, vale citar a doutrina de Daniel Amorim Assumpção 

Neves em seu Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8ª ed. – 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, onde leciona: Ainda que seja esse o 

entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, há decisões 

que flexibilizam ainda mais o conceito de conexão, afirmando não ser 

necessário que se cuide de causas idênticas quanto aos fundamentos e 

objetos, bastando que sejam análogas. Acredito que tais flexibilizações 

sempre tiveram como objetivo a reunião de processos não conexos, mas 

que poderiam gerar decisões conflitantes ou contraditórias. Nada disso é 

necessário diante do art. 55, § 3º, do Novo CPC, que disciplina tais 

situações sem a necessidade de sacrificar-se o conceito legal de 

conexão. Na realidade, há no novo diploma legal duas hipóteses de 

reunião de processos perante o juízo prevento ainda que não haja 

conexão, não ao menos diante do conceito legal consagrado no art. 55, 

caput, do Novo CPC. Em mais uma demonstração de flexibilidade do 

conceito legal da conexão na vigência do CPC/1973, o Superior Tribunal de 

Justiça vinha entendendo pela existência de conexão de ações de 

execução fiscal, com ou sem embargos, e a ação anulatória de débito 

fiscal, inclusive com a determinação da reunião das ações perante o juiz 

prevento para seu julgamento simultâneo. Na ânsia de reunir os processos 

e disso colher os benefícios da economia processual e harmonização dos 

julgados via-se uma conexão onde efetivamente ela não existia, afinal, a 

causa de pedir da execução é o título executivo e o pedido é o de 

satisfação do direito, sempre materialmente impossível haver identidade 

desses elementos da ação com os elementos da ação proposta pelo 

pretenso devedor para discutir a dívida. Para permitir a reunião de 

execução de título extrajudicial e de ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico, o art. 55, § 2º, I, do Novo CPC, equipara tal situação à 

conexão, num reconhecimento tácito de que realmente nessa hipótese não 

há conexão, ao menos não nos termos do art. 55, caput, do Novo CPC. A 

técnica legislativa é simplesmente desastrosa, mas dos destroços é 

possível se chegar a alguma luz, por meio de interpretação sistêmica dos 

dispositivos contidos no art. 55 do Novo CPC. O caput do art. 55 do Novo 

CPC prevê o conceito de conexão (identidade de pedido ou de causa de 

pedir) e o § 1º o seu efeito (reunião dos processos perante o juízo 

prevento). O § 2º, caput, prevê que se aplicam a seus incisos o disposto 

no caput, o que causa a qualquer leitor atento estranheza. Aparentemente 

o legislador quis dizer que mesmo não havendo conexão nas hipóteses 

previstas nos incisos do § 2º do Novo CPC, haveria conexão por vontade 

da lei. Ou seja, a lei transformando a realidade das coisas. Realmente não 

consigo entender, e tampouco explicar a razão do legislador para tal 

previsão, quando tudo o que ele queria poderia ser previsto de forma 

muito mais objetiva e correta: bastava o caput do § 2º do art. 55 do Novo 

CPC fazer remissão ao § 1º ou até mesmo ao § 3º e não ao caput do 

dispositivo legal. Ou seja, mesmo não havendo conexão haverá seu feito, 

qual seja, a reunião de ações conexas num mesmo juízo. Registre-se a 

desnecessidade do previsto no art. 55, § 2º, II, do Novo CPC, que equipara 

à conexão a existência de ações de execução fundadas no mesmo título 

executivo. Tal previsão pode sugerir que não há conexão entre essas 

ações de execução, mas sendo o título executivo a causa de pedir 

executiva, e estando as execuções fundadas no mesmo título executivo, é 

inegável a existência de conexão, nos exatos termos do art. 55, caput, do 

Novo CPC. Ainda que o art. 55, § 2º, I, do Novo CPC, preveja de forma 

inovadora uma reunião de processos não conexos, a grande novidade a 

respeito do tema fica por conta do § 3º do art. 55 do Novo CPC. O 

dispositivo prevê a reunião de processos, mesmo não conexos, sempre 

que exista risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso sejam decididos separadamente (diferentes juízos). A reunião 

nessas circunstâncias já vinha sendo aceita pelo Superior Tribunal de 

Justiça, ainda que por meio da extensão do conceito de conexão. Significa 

dizer que não há mais necessidade de contorcer o conceito legal de 

conexão, bastando para justificar a reunião o risco apontado pelo 

dispositivo legal ora comentado. A harmonização dos julgados, afinal, não 

precisa ser garantida apenas em processos que tenham o mesmo pedido 

ou a mesma causa de pedir. Como ressai da lição doutrinária acima, o que 

também justifica indubitavelmente a reunião dos processos são os ganhos 

decorrentes da economia processual obtida a partir da não repetição de 

atos que ocorrer em um ou outro processo, tais como constatação por 

Oficial de Justiça, citações, intimações, perícias e o próprio cumprimento 

daquilo que for decidido em ambos em decorrência do julgamento conjunto. 

Registre-se, ainda, que, para determinar a prevenção (NCPC, 58), deve 

ser aplicado o disposto no artigo 59 do NCPC que estabelece: Art. 59. O 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. No caso, 

a ação em trâmite perante a 05ª Vara Cível da Capital foi obviamente 

distribuída antes da presente ação. Assim, verificada a existência de 

conexão entre as ações em comento, há que se reconhecer a causa de 

modificação da competência, na pior das hipóteses, por conta do risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos dos 

artigos 55, caput, § 1º, e 55, § 3º, do NCPC. Desta feita, DETERMINO a 

remessa destes autos ao Juízo da 05ª Vara Cível da Capital para a sua 

distr ibuição por dependência aos autos do PJE n. 

1005609-11.2018.8.11.0041, nos termos dos artigos 55, caput, §§ 1º e 3º, 

58, 59, 286, incisos I e III, e 337, inciso VIII, do NCPC. Às providências. 

Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029672-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PALOMA RAIZA NOGUEIRA PONCIANO RÉU: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SAO MATEUS LTDA, MARLON IRIS MENDONÇA Vistos. Trata-se de Ação 

de Procedimento Comum em que a parte autora pretende a condenação da 

parte ré ao pagamento de indenizações por danos estéticos, morais e 

materiais, decorrentes de intercorrência em procedimento cirúrgico que 

teria causado a sua paraplegia, ao que requerer a produção antecipada 

de prova pericial médica destinada à comprovação das suas alegações de 

fatos. É o breve relato. Decido. A produção antecipada de provas no 

sistema do CPC/73 era realizada através de ação cautelar. Atualmente, é 

obtida mediante ação probatória autônoma desde que preenchidos os 

requisitos previstos nos artigos 381 e 382 do NCPC. No caso dos autos, a 

produção antecipada de prova incidental almejada contempla a realização 

de perícia médica. No entanto, a parte autora ajuizou a presente ação já 

vertendo a sua pretensão indenizatória, de maneira que, não constatada a 

caracterização de qualquer das hipóteses previstas no dispositivo acima 

referido, a produção da prova pericial requestada deverá ser produzida 
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no momento processual oportuno, mormente pelo fato de toda prova 

destinar-se simplesmente à comprovação ou não das alegações de fato 

das partes, sob pena de, ao invés de imprimir celeridade ao procedimento, 

causar desnecessário tumulto processual, diante da inversão de fases. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Por 

outro lado, tratando-se de relação de consumo, inverto o ônus da prova, 

em razão da hipossuficiência da parte autora. Em atenção ao que 

determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 04/12/2018, às 09:30 

horas, para audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (NCPC, art. 344). 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 (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018249-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIONES MARTINS CORREIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DIONES MARTINS CORREIA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 03.04.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 8109211, 8109215, 8109217, 8109220, 8109222, 

8109224, 8109226, 8109227, 8109228. Devidamente citada (id. 8311342), 

a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 9879519), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Das Assinaturas 

Divergentes; III – Da Necessidade de Pedido Administrativo Prévio; IV – Da 

Não Comprovação do Pedido Administrativo e a sua Recusa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 9983351. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado ao id. 13959621. A parte autora manifestou-se acerca 

do laudo pericial id. 14251848. A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao id. 14490628. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DAS 

ASSINATURAS DIVERGENTES. Em análise detida dos autos, não verifico 

discrepância entre as assinaturas apresentas. Dessa forma, REJEITO. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada 

não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 8109222 a 

requerida juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Dessa 

forma, Rejeito a preliminar. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, mas que 

não obteve resposta. Vislumbra-se do presente caso, que a requerente 

buscou por via administrativa receber o quantum indenizatório, porém por 

dificuldades impostas pela seguradora não o conseguiu. Assim, a ação 

deve ter prosseguimento, não havendo necessidade de resposta do 

requerimento administrativo. Portanto, rejeito a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

8109224), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 13959621). Outrossim, afiro que o pedido de que a 

ré se comunique com a parte autora somente por meio deste processo 

judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo 

nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 
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indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 03.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

13959621), a qual afirma que: “A análise dos autos e exames clínicos 

realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como intensa 

(75%) em membro inferior direito.” Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 75% INTENSA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (03.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% 

(dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 
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complexidade da causa. No que tange os honorários periciais, intime-se a 

requerida para efetuar o pagamento conforme decisão de id. 8290829, 

após expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007063-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LEONCIO PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

HELLEN ALESSANDRA GRACIOSA ANTUNES DE MATOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007063-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONCIO PIRES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LEONCIO PIRES DE OLIVEIRA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14.01.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12322110, 12322129, 12322151, 12322178. 

Devidamente citada (id. 12370161), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 13706140), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do 

Polo Passivo; II – Da Necessidade de Pedido Administrativo Prévio; III – Da 

Não Comprovação do Pedido Administrativo e a sua Recusa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 14218321. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 13432831. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 14218552. A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 14482368. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada 

não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 8109222 a 

requerida juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Dessa 

forma, Rejeito a preliminar. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, mas que 

não obteve resposta. Vislumbra-se do presente caso, que a requerente 

buscou por via administrativa receber o quantum indenizatório, porém por 

dificuldades impostas pela seguradora não o conseguiu. Assim, a ação 

deve ter prosseguimento, não havendo necessidade de resposta do 

requerimento administrativo. Portanto, rejeito a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

12322151), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 13432831). Outrossim, afiro que o 

pedido de que a ré se comunique com a parte autora somente por meio 

deste processo judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive 

não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 14.01.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 
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de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

13432831), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): 5º DEDO MÃO DIREITA (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 5º 

DEDO MÃO DIREITA 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos dedos da mão terá a vítima direito a 10% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% 

sobre 75%, perfazendo o total de 7,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - 5º DEDO MÃO DIREITA: *10% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 1.350,00 *75% sobre R$ 1.350,00 = R$ 1.012,50 Total: R$ 1.012,50 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(14.01.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 
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neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. No que 

tange os honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento conforme decisão de id. 8290829, após expeça-se o 

respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Luiz Octavio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031082-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031082-96.2018.8.11.0041 DEYSE 

CRUZ DE OLIVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 19 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031082-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031082-96.2018.8.11.0041 DEYSE 

CRUZ DE OLIVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 19 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030653-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RELLYS FERNANDO NUNES DE MORAIS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030653-32.2018.8.11.0041 RELLYS 

FERNANDO NUNES DE MORAIS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 12/12/2018, às 08h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de 

setembro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030653-32.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RELLYS FERNANDO NUNES DE MORAIS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030653-32.2018.8.11.0041 RELLYS 

FERNANDO NUNES DE MORAIS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 12/12/2018, às 08h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de 

setembro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031361-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCIENE GARCIA VERON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031361-82.2018.8.11.0041 LUCIENE 

GARCIA VERON PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 20 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010571-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMER CLEMENTE (ADVOGADO(A))

ARIANE ZAGO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010571-77.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARIANE ZAGO MARTINS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S/A Acolho os embargos de declaração formulados junto ao ID n. 

12909996, e, em consequência defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Cite-se o interessado 

Banco do Brasil S.A para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031247-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

REQUERIDO: DUILIO MAYOLINO Consta pedido da parte autora 

requestando pelo julgamento antecipado do feito (ID n. 15291371), sob o 

argumento de que a nova nota técnica do IPHAN foi incisiva sobre a 

inviabilidade do traçado na lateral por atingir o patrimônio arqueológico da 

“Ponte de Ferro”. Pois bem. Não obstante as alegações da parte autora 

entendo que o caso não cabe julgamento antecipado, mormente pelo fato 

de que em notas técnicas anteriores emitidas pelo IPHAN, este 

recomendou pelo traçado sem adentrar na “Ponte de Ferro”, mas também 

apontou que caso não fosse possível recomendou por retomar a medida 

com o resgate total ou parcial das estruturas metálicas. Ou seja, o próprio 

IPHAN emitiu pareceres confusos, ora recomendando a inviabilidade do 

traçado, mas também abrindo opções, dando margens a dúvidas, o que só 

confirma a necessidade da perícia para o desate da lide, já que serão 

abordadas tanta a questão da viabilidade do traçado quanto dos valores 

caso seja necessário adentrar na propriedade do réu. Por fim, diante da 

urgência informada pela autora em terminar a obra, intime-se a parte ré 

para que informe os valores que entende adequado para o traçado 

transversal em sua propriedade, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031467-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031467-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS SANTOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documento que comprove a realização do prévio pedido administrativo de 

pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do 

CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031619-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO (ADVOGADO(A))

WALKITIA MARTINS DUTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031619-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALKITIA MARTINS DUTRA, BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Redistribua-se o feito perante a 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca de Cuiabá – MT. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001882-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARLI NEUSA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001882-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLI NEUSA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sendo esse um vício sanável, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, junte aos autos a procuração e a 

declaração de hipossuficiência com as datas corretas e completas. 

Cumpra-se. Cuiabá , 24 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008243-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008243-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSMANO FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do pedido de desistência formulado pela parte 

autora em ID 14592461. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030506-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SUELY RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030506-06.2018.8.11.0041 SUELY 

RODRIGUES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 12/12/2018, às 08h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030506-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SUELY RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030506-06.2018.8.11.0041 SUELY 

RODRIGUES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 12/12/2018, às 08h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 52 de 767



desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031474-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO OSS EMER (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031474-36.2018.8.11.0041 RODRIGO 

ANTONIO OSS EMER PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 08h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031474-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO OSS EMER (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031474-36.2018.8.11.0041 RODRIGO 

ANTONIO OSS EMER PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 08h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031441-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

TIRSO UMBELINO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031441-46.2018.8.11.0041 TIRSO 

UMBELINO DA COSTA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 08h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1050974 Nr: 46890-66.2015.811.0041
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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: PABLO ITACARAMBI GUASQUE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO SPAZIO CRISTALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12.093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:16.622, LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - 

OAB:21.558/MT

 Ante o exposto, acolho a preliminar de coisa julgada e em consequência 

Julgo Extinto Sem Resolução de Mérito o presente feito, nos termos do 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Por ser a parte autora 

beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de hipossuficiência financeira (art. 98, §3º, do CPC).Revogo a 

liminar de fls. 87/87/verso devendo ser expedidos ofícios para reinclusão 

das restrições creditícias.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753673 Nr: 5599-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERACY DE CASTRO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN EVARISTO PRAETÓRIUS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO LUCAS DA 

SILVA - OAB:22009/O, SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT

 Defiro o pedido de fl. 97/verso. Expeça-se novo termo de penhora, para 

que atinja apenas e tão somente a fração ideal pertencente ao devedor.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1203527 Nr: 5754-21.2017.811.0041

 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: FABIAN CONCEIÇÃO PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIELLE FABIANE COSTA 

PENHA LIMA - OAB:21.685/MT

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

OAB:14.282/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos de 

terceiro para determinar o levantamento da constrição de circulação 

realizada sobre o veículo M.Benz/914, placa NBD 3801, ano 1995. 

CONFIRMO a liminar concedida às fls.33/33-v.Condeno a parte embargada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

favor do advogado da parte embargante, fixado em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, segundo as diretrizes do art. 85, §2º, 

do CPC.Traslade-se cópia da presente sentença para o feito 

executivo.Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 183162 Nr: 30171-92.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

BENEDITA DULCINÉIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACINDO APARECIDO DE SOUZA, PEDROSA 

BENEDITA ANDRADE DOS SANTOS, BENEDITO LIBÓRIO DOS SANTOS, 

ESPOLIO DE LEONIDIO DE ANDRADE, HERMELINDA ANDRADE OLIVEIRA, 

SONIA MARIA DA COSTA, LUCINEIA DE ANDRADE, LUCENIL APARECIDA 

DE ANDRADE, LUCILEI MARIA DE ANDRADE, LUCIENIO FRANCISCO DE 

ANDRADE, LUCINEY SANTANA DE ANDRADE, LUIZ DE ANDRADE, 

ISMAEL DA SILVA AMORIM, MARINA DE OLIVEIRA CARVALHO, CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17.730, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE 

VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:7102-B

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 400158 Nr: 33029-23.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES PEREIRA MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 833452 Nr: 38884-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 871719 Nr: 10847-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILIAN EPIFANIO DA SILVA VIDAL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO B. 

FERREREZ - OAB:OAB/MT 20.993-O, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922133 Nr: 44651-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 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: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 950683 Nr: 168-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORINETE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTHI 

BARUA - OAB:9208, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, JOSE JOAO VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1035943 Nr: 39576-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE DA COSTA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM - TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 1041478 Nr: 42280-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELYN MICHELLE ROSA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

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

OAB:14880/MT

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, ELLEN CRISTINA GONÇALVES - 

OAB:131.600/SP

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1092821 Nr: 7421-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. O. DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, 

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI VIEIRA BERNI - 

OAB:84168, ALEXANDRE JULIANO SIMOES - OAB:48407, Bláir Costa 

D´Avila - OAB:32.530/RS, CLAIRTON WALTER - OAB:RS/34.002, 

LEONARDO DE MATTOS RODRIGUES - OAB:48972, MATEUS MÜLLER 

FORTE - OAB:87030

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1067304 Nr: 54195-04.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6247/O, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE PERES BUCAIR DE LIMA - OAB:OAB/MT 

12.376

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condomínio Florais do Valle 

em desfavor de RRJ Empreendimentos Imobiliários, todos já qualificados 

nos autos.

Cuida-se de renúncia da ação em face da satisfação dos débitos 

discutidos na demanda, conforme informado pela parte autora em fl. 107.

Assim, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada na ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Custas processuais remanescentes acaso existentes ficam a cargo da 

parte requerente.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936960 Nr: 53067-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO DUARTE GUIMARÃES

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

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido contido no movimento 57/58.

 Contudo, em consulta ao sistema ANOREG, vinculado ao Poder Judicário, 

não foi constatado nenhum registro de imóvel em nome da parte 

executada.

 Assim, intime-se a parte exequente para nomear bens passíveis de 

penhora ou requerer o que entender de direito e apresentar, bem como 

para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1011583 Nr: 28239-83.2015.811.0041

 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: NEVIO LOTUFO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ESTEVAM VILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYLTER APARECIDA FERREIRA 

FABRIS - OAB:10.645-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para:a)DECRETAR a rescisão do contrato de locação de imóvel 

celebrado entre Névio Lotufo Júnior (Locador) e Roberto Estevam Vilar 

(Locatário) (fls. 12/14);b)CONDENAR o réu Roberto Estevam Vilar 

(Locatário) ao pagamento dos aluguéis vencidos, acrescidos da multa 

estipulada na cláusula penal, somando-se ainda os aluguéis que se 

venceram até a data da desocupação, corrigidos pelo INPC até a data do 

efetivo desembolso e com juros de mora simples de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do vencimento de cada prestação;c)CONDENAR o réu 

Roberto Estevam Vilar (Locatário) ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios ao patrono da autora, arbitrados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109527 Nr: 14494-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CENDSS, SIRLENE NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME JANGADAS S/A, V. M. TONDIN 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA - 

OAB:20396/O, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-2B, DARLA MARTINS VARGAS - 

OAB:5300/B, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234 / MT, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 Apense-se novamente aos autos sob o Cód. 1075686.

Por meio do despacho de fls. 187 foi deferido o bloqueio via sistema 

BACEN JUD nas constas da executada Curtume Jangada, haja vista a falta 

de pagamento dos alimentos provisórios arbitrados em favor da parte 

autora.

Às fls. 190 sobreveio petição da executada informando que foi realizado o 

pagamento na data de 03.08.2018, pedindo o desbloqueio dos valores.

Pois bem.

Por equívoco a parte executada informou o pagamento na ação de 

conhecimento em apenso sob o cód. 1075686 (fls. 702).

Assim, defiro o pedido de fl. 190 e procedo ao desbloqueio dos valores 

restringidos às fls. 188/189.

No mais, expeça-se alvará do valor depositado à fl. 702 (Cód. 1075686) 

em favor da parte autora, observando-se os dados bancários de fl. 158 

(Cód. 1109527).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873233 Nr: 11994-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES MARIA DA SILVA BORGES, JOÃO ARIEL 

PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. RIQUETTI TRANSPORTES ME, JORGE DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:17947/B

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Em face da sucumbência, 

condeno a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios ao patrono dos requeridos, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 2º, do 

CPC.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitada esta sentença em 

julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 316418 Nr: 20114-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITO FRÓES OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA - 

OAB:8.764/MT, HEITOR CORREA DA ROCHA - OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, LISBEL JORGE DE OLIVEIRA - OAB:160701, 

LUCIMARA FERRO MELHADO - OAB:176931/SP, LUIZ OTÁVIO 

BERTOZO REIS - OAB:3038/MT

 Assim, tratando-se de crédito não sujeito a recuperação, deve ser 

satisfeito na presente ação. De outra banda, em consulta ao processo de 

Recuperação judicial da reclamada n° 0152612-70.2007.8.26.0100, que 

tramita perante a 2ª Vara de Falência e Recuperação da Comarca de São 

Paulo, verifico que foi declarada encerrada a recuperação, em razão do 

cumprimento das obrigações, conforme extrato anexo. Assim, decretado o 

encerramento da recuperação, não há óbice para o andamento deste 

deito, razão pela qual DETERMINO o seu prosseguimento com a efetivação 

dos eventuais atos expropriatórios. Intime-se a parte exequente para 

apresentar o débito atualizado da dívida, no prazo de 05 ( cinco) dias. 

Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131651 Nr: 23716-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA BELETTATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLICÉLIA ATAIDES DA SILVA PONCIONI, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, ACE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16.262/MT, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - 

OAB:OAB/MT 20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEXANDRE BOLELLI 

TATAGIBA PROVETI - OAB:112687, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - 

OAB:10871/MT, GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:13.493/MT, LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MAURÍCIO 

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

OAB:9.247-MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Intimo a advogada Eddylange Alves de Oliveira Alvarenga, OAB/MT nº 

10.871, para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010209-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

LUZINETE LEONOR COENGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.J SANCHES RODRIGUES & CIA LTDA - ME (RÉU)

JOAO PESSOA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010209-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZINETE LEONOR COENGA RÉU: M.J SANCHES RODRIGUES & CIA LTDA 

- ME, JOAO PESSOA RODRIGUES Cuida-se de Ação de Rescisão 

Contratual c.c liminar de Despejo c.c Danos Morais e Materiais ajuizada por 

LUZINETE LEONOR COENGA, em face de M.J SANCHES RODRIGUES & 

CIA LTDA - ME. Afirma em síntese que firmou contrato de locação com a 

parte ré em relação ao imóvel noticiado na inicial desde 2011, renovando a 

cada 3 (três) anos, sendo o último com duração de 2017/2020. Ocorre que 

no decorrer do contrato a ré sempre cometeu a infração contratual da 

cláusula 3, §2º e cláusula 8, qual seja, o inadimplemento reiterado do IPTU, 

que por si só já da ensejo a rescisão antecipada do contrato nos termos 

do art. 9º, II e III da Lei 8.245/91. Não bastasse, recentemente recebeu uma 

proposta de compra do ponto comercial, sendo que notificou a parte ré 

para exercer o seu direito de preferência, que por sua vez declarou 

verbalmente que não tem condições de comprar o imóvel. Mesmo tendo 

oportunizado o prazo de 90 (noventa) dias para a ré desocupar o imóvel, 

esta apresenta resistência e as tentativas de acordo têm sido em vão. 

Assim, pugna pela a apreciação do pedido liminar quando a autora efetivar 

o depósito nos termos do inc. I, do art. 59, da Lei 8.245/91. A liminar restou 

postergada. Por sua vez, a ré contestou alegando que o imóvel foi vendido 

em janeiro/2018 para o Sr. Farley Jean, sendo que não foi lhe oferecido o 

direito de preferência, conforme manda a lei de locação. Quanto ao IPTU 

em atraso, afirma que não possui cláusula expressa que seria encargo do 

réu, de forma que cabe a autora o pagamento. Sustenta ainda que desde 

a venda do imóvel o valor do aluguel tem sido pago ao Sr. Farley Jean, 

conforme recibo em anexo. Impugnação da autora rebatendo os 

argumentos suscitados na contestação. Vieram-me os autos conclusos 

para análise da tutela de urgência. Pois bem. Nos termos do artigo 59, §1º, 

da Lei nº 8.245/91, para a concessão de liminar de desocupação de 
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imóvel objeto de contrato de locação é necessário o preenchimento de 

dois requisitos, quais sejam, a prestação de caução no valor equivalente 

três (3) meses de aluguel e que a ação de despejo tenha como 

fundamento exclusivo um dos motivos elencados nos incisos I a IX do § 1º 

do aludido dispositivo. A Parte pretende a liminar com base no inciso IX, 

que assim dispõe: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) No caso dos autos vejo 

que a probabilidade do direito em favor da autora não restou demonstrada 

de forma satisfatória, isso porque conforme afirmado na contestação 

houve a venda do imóvel em janeiro/2018 para o Sr. Farley Jean, ou seja, 

em tese não foi observado o direito de preferência previsto no art. 27 da 

Lei 8.245/91. Além do mais, diante da dúvida tenho que a questão será 

mais bem apurada durante a instrução probatória em que se terão 

subsídios para resolver a questão. Friso que a parte ré vem efetuando o 

pagamento dos aluguéis para o novo proprietário, Sr. . Farley Jean, 

presumindo que deu continuidade ao contrato. Demais disso, a autora não 

apresentou a caução referente aos 3 (três) meses de aluguéis, razão pela 

qual deve ser indeferida a medida liminar para desocupação do imóvel. 

Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência 

por ausência dos requisitos legais. Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após as 

partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será 

saneado, com a apreciação de eventuais preliminares e das provas 

pretendidas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 21 de setembro de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005635-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1005635-09.2018.8.11.0041 AUTOR: MAURO 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 15212754. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027862-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1027862-27.2017.8.11.0041 AUTOR: ODIL 

BENTO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 15282838. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003586-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003586-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENER DA SILVA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Dener da Silva Costa, 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$ 10.463,50 (dez mil 

quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

04/07/2014, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta 

estou infrutífera, conforme termo de ID 12957695. A parte requerida 

apresentou contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva 

e ausência do laudo do IML. 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 12957695. 

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 04/07/2014. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12957695, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da ausência do Laudo do IML 

Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois 

a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os 

fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 
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possível a comprovação do grau de lesão através de pericia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 04/07/2014. 

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 11797421), bem como laudo pericial (ID 12957695). 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 04/07/2014, 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 12957695, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da membro inferior esquerdo com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). E ainda, invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Encontra-se uma 

invalidez permanente totalizada em 53.75% (cinquenta e três ponto 

setenta e cinco por cento). Considerando o laudo pericial acostado 

consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais) e invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) encontrando-se o valor de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), totalizando o 

montante de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e cinco 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$ 

7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

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 04/07/2014 (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, 20 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001218-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

SUELY DE FATIMA DA SILVA BARROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001218-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUELY DE FATIMA DA SILVA BARROSO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Suely de Fatima da Silva Barroso, em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/07/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12936096. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos necessários em via administrativa, laudo pericial do IML e 

incompetência de foro. 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. Foi colacionado em ID 12936096 perícia judicial. 

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 29/07/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12936096, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 11443699 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 
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PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Exceção de Incompetência 

A presente exceção sustenta-se na alegação de que deve ser aplicado o 

art. 53, inciso V, e parágrafo único do CPC. Tais dispositivos estabelecem 

a competência do domicílio do autor ou do local do fato. O autor, ora 

excepto, optou pelo foro do domicílio da ré, utilizando a regra ordinária da 

competência territorial. Vê-se, portanto, que não há nenhum prejuízo para 

a ré/excipiente, pelo contrário, a regra geral de competência territorial lhe é 

benéfica. Conforme lição de Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil 

Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo:Saraiva: “A instituição do domicílio do 

réu como foro comum tem por fundamento o motivo de que se pressupõe 

que nesse lugar o réu poderá mais facilmente defender-se, cabendo o 

ônus de deslocar-se, se for o caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). E 

continua, na página 213, ao discorrer sobre as regras de competência 

especiais: “... as ações previstas nos dispositivos legais poderão ser 

também propostas, a critério do autor, no domicílio do réu, o qual não 

poderá alegar prejuízo porque ficou beneficiado pela escolha do autor.” 

Vê-se, portanto, que falta interesse à excipiente em invocar a 

incompetência, diante do fato de ser beneficiada pela renúncia do foro 

privilegiado pelo autor da demanda. Posto isso, rejeito a alegação de 

incompetência. 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 29/07/2017. 

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 11443693), bem como laudo pericial (ID 12936096). 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 29/07/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12936096, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 29/07/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 20 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034801-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JEFERSON BRUNO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034801-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFERSON BRUNO DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Jeferson Bruno do Nascimento, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/10/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 12950141. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da 

inicial, falta de interesse de agir e incompetência de foro. 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. Foi colacionado em ID 12950141 

perícia judicial. 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 03/10/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 
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médico de ID 12950141, 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 – Inépcia da inicial – Ausência 

de documentos indispensáveis à propositura da ação No que tange à 

preliminar arguida referente a ausência de boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. III – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

10716947. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Exceção de Incompetência A presente exceção sustenta-se na alegação 

de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único do CPC. 

Tais dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor ou do 

local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da ré, 

utilizando a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, que 

não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra geral 

de competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente Greco 

Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo:Saraiva: 

“A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por fundamento o 

motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá mais facilmente 

defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o caso, a princípio, 

ao autor.” ( p. 208). E continua, na página 213, ao discorrer sobre as 

regras de competência especiais: “... as ações previstas nos dispositivos 

legais poderão ser também propostas, a critério do autor, no domicílio do 

réu, o qual não poderá alegar prejuízo porque ficou beneficiado pela 

escolha do autor.” Vê-se, portanto, que falta interesse à excipiente em 

invocar a incompetência, diante do fato de ser beneficiada pela renúncia 

do foro privilegiado pelo autor da demanda. Posto isso, rejeito a alegação 

de incompetência. 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 03/10/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10716942), bem como laudo pericial (ID 12950141). 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 03/10/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12950141, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura craniofacial com repercussão avaliada em 

10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 10% (dez 

por cento). E ainda, invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

pélvica com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) de 

100% (cem por cento), calculada em 25% (vinte e cinco por cento). 

Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 35% (trinta e cinco 

por cento). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

craniofacial com repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais) e invalidez permanente parcial incompleta da estrutura pélvica com 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se o 

valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

totalizando o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 03/10/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de 

setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033779-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ELAYS CAMPOS DIAS CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033779-27.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELAYS CAMPOS DIAS CHAGAS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Elays 

Campos Dias Chagas, em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro Dpvat s.a, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 24/07/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12364852. A parte requerida foi citada, contudo não apresentou 
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contestação, quedando-se revel (efeitos da revelia – CPC, art. 344). A 

parte autora pugna pela consideração do laudo pericial feito durante a 

audiência de conciliação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Como já exposto no relatório, a parte requerida não 

apresentou contestação. Como sabido, o principal efeito da revelia é a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos 

termos do art. 344, do Código de Processo Civil. A pena de confissão 

decorrente da revelia, contudo, é relativa e não induz, necessariamente, à 

procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos 

constantes dos autos, caso contrariem a tese sustentada pela parte 

autora. In casu, sem maiores sobressaltos tenho que a pretensão da 

reclamante merece ser acolhida. Registro que o Código de Processo Civil 

estabelece que incumbe o ônus da prova: a parte autora, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito do autor. A parte autora colacionou um 

suporte probatório capaz de corroborar suas alegações, vejamos. Por 

meio de boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 10555412 

e 10555413), bem como laudo pericial (ID 12364852). 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 24/07/2017. 

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. 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 24/07/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12364852, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos tornozelos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos 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 a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 24/07/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 21 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004342-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA SILVA RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004342-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEITON DA SILVA RODRIGUES SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Cleiton da Silva Rodrigues Santos, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12/08/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12952666. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento na esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo e comprovante de residência em nome de terceiro. 

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 12952666. 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 12/08/2017. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 12952666, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

11904575 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 
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PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11904575. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 11904398, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. 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 12/08/2017. 

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 11904496), bem como laudo pericial (ID 12952666). 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 12/08/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12952666, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). E ainda, invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio facial com repercussão avaliada em 

10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 10% (dez 

por cento). Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 22.50% 

(vinte e dois ponto cinquenta por cento). Considerando o laudo pericial 

acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial com repercussão 

avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se o valor de R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais), totalizando o montante de R$ 

3.037,50 (três mil trinta 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$ 3.037,50 (três mil trinta 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 12/08/2017 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 21 de 

setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024516-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

JEFFERSON FLORENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024516-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON FLORENCIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jefferson Florencio da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 23/05/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12955723. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa, ausência de pedido administrativo e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 
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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 12955723. 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 23/05/2016. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12955723, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 11702134 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11702134. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 9350140, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. 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 23/05/2016. 

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 9350147), bem como laudo pericial (ID 12955723). 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 23/05/2016, 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 12955723, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do quadril com repercussão avaliada em 10% (dez por 

cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 2.50% (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 quadris, o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 10% (dez por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 337,50 (trezentos 

e trinta 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, 
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JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 337,50 (trezentos e trinta 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 23/05/2016 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 21 de setembro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033814-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Luciano Gonçalves, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 15/09/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 14007601. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, irregularidade da representação processual, 

ausência de documentos no requerimento na esfera administrativa, 

ausência de pedido administrativo e comprovante de residência em nome 

de terceiro. 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 14007601. 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 15/09/2017. Verifico que já foi produzido laudo 

médico de ID 14007601, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Irregularidade na 

representação processual Em sede de preliminar alegou a requerida 

irregularidade de representação processual considerando que a parte 

autora não juntou aos autos procuração assinada. Verifico que não 

merece prosperar. Pois bem, a parte autora juntou procuração em ID 

10559100 assinada a rogo e subscrita por 2 testemunhas. Diante disso, 

reputa-se válido o instrumento particular outorgado por analfabeto, quando 

assinado a rogo e subscrito por 02 (duas) testemunhas. Ademais, o art. 

595 do Código Civil não exige procuração por instrumento público para 

constituição de advogado aos autos, nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANALFABETO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

DA INICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA PÚBLICA. 

EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO 

ASSINADA A ROGO E SUBESCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. 

SUFICÊNCIA. PROVIMENTO. 1. Segundo entendimento sufragado pelo 

Conselho Nacional da Justiça, não se mostra razoável exigir que a 

procuração outorgada por pessoal analfabeta para atuação de advogado 

seja somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código 

Civil) prevê forma menos onerosa, ao exigir apenas assinatura a rogo e a 

subscrição por duas testemunhas nos contratos de prestação de serviço; 

2. Agravo de instrumento provido. (TJ-MA – AI 04964602015 MA 

8377-82.2015.8.10.0000– Relator: Cleones Carvalho Cunha, Data de 

Julgamento: 28/01/2016 – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Data de 

Publicação: 23/02/2016). Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o 

autor juntou em ID 10559080 a cópia do requerimento administrativo. 

Ademais, a ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária à regularização do sinistro não impede a resolução do feito, 

uma vez que a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, 

com a contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10559080. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. V – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 10559100, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 
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fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. 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 15/09/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 10559080), bem como laudo pericial (ID 

14007601). 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 15/09/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 14007601, 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 

que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá 

ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 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 15/09/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 21 de setembro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001458-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDJAIMES RAMOS NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Edjaimes Ramos Nascimento, 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$ 14.073,83 (quatorze mil 

setenta e três reais e oitenta e três centavos). 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 

28/12/2017. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12937143. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, pendencia 

documental em via administrativa e ausência de pedido administrativo. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas das despesas. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a 

parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT e DAMS, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito 

na data de 28/12/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

11482460 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 
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interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11482460. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT e DAMS, sob o argumento 

de que sofreu um acidente de trânsito na data de 28/12/2017. No caso em 

exame, no que tange à percepção dos valores atinentes ao seguro 

DPVAT, releva ponderar que a parte autora não comprovou a ocorrência 

de invalidez permanente em razão de sinistro noticiado nos autos, ônus 

que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foi agendada 

data e horário para realização da perícia, que somente não se realizou em 

face da ausência da parte autora ID 12937143. Assim, considerando que 

não restou demonstrados nos autos o nexo causal entre o referido 

acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica a condição 

para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório previsto em 

lei. Ademais, esquadrinhando as provas documentais contidas nos autos, 

verifico inconteste a comprovação do evento acidental (ID 11482447), das 

lesões sofridas (ID 11482460) e, finalmente, do dispêndio com o 

tratamento delas (ID 11482460). Prevendo a legislação atinente ao seguro 

obrigatório, o direito da vítima a percepção de reembolso com as despesas 

de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas, a 

recomposição do patrimônio do autor é medida que se impõe, visto que, 

das provas jungidas no feito, é satisfatoriamente extraível a relação de 

causalidade existente entre as lesões e os gastos médicos despendidos 

para o cuidado delas. Restou devidamente comprovada a prestação do 

serviço, de nítido caráter médico, a identificação do credor e do devedor, 

in casu, o reclamante. Ademais, no documento vê-se evidenciado a 

contraprestação do serviço pela aposição do carimbo de recebimento. 

Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal Estadual, o que se verifica 

pelos seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS 

– NEXO CAUSAL – DEMONSTRAÇÃO – VALOR FIXADO DE ACORDO 

COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURO PROVIDO. Restando 

suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o 

acidente noticiado e os recibos que demonstram os gastos com 

medicamentos, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das 

despesas médicas (DAMS). 2. Se a ação é julgada parcialmente 

procedente apenas para adequar o valor da indenização securitária à 

proporção da invalidez da parte autora, não ocorre sucumbência 

recíproca. (TJMT – Ap 41468/2016, DES. JOÃO PEREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). 

Portanto, estando inequivocamente comprovada a relação de causalidade 

entre as lesões decorrentes do fatídico acidente e as despesas médicas 

arcadas pelo autor, a recomposição é imperativa. Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, a presente 

AÇÃO DE COBRANÇA para CONDENAR à requerida PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS ao reembolso de R$ 573,83 (quinhentos e setenta e 

três reais e oitenta e três centavos) em favor do autor, acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 

28/12/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 21 de setembro de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010796-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEBERSON BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010796-34.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEBERSON BATISTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Cleberson Batista em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

14/02/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência do laudo IML. No mérito, pugna pela improcedência da demanda. 

Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que os 

juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir da contestação apresentada. Em decisão de ID 11105138 

foi ordenada a realização da perícia, sendo que a parte autora não 

compareceu na data e horário agendado, prejudicando a sua efetivação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. I – 

Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a 

preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder 

S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. 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. Ademais, 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 
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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. III – Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. II- 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 14/02/2016. No caso em exame, no que tange à 

percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que 

a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez permanente em 

razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não 

se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Note-se que foi agendada data e horário para realização 

da perícia, que somente não se realizou em face da ausência da parte 

autora ID 13249914. Assim, considerando que não restou demonstrados 

nos autos o nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega 

ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga a indenização 

decorrente do seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, não restando 

demonstrado a relação entre o acidente e as lesões sofridas, a 

improcedência do pedido formulado na inicial se impõe. Diante do exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025714-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCIO SIMAO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1025714-43.2017.8.11.0041 AUTOR: 

MARCIO SIMAO DE MIRANDA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 15439625. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014037-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGATHA DE CAMPOS GIMENEZ (AUTOR(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014037-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGATHA DE CAMPOS GIMENEZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Agatha de Campos Gimenez, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 01/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 11873995. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e comprovante de residência em 

nome de terceiro. 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 12938829. 

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 01/11/2016. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 13418858, 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 – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 6810791, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 
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que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. 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 01/11/2016. 

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 6810891), bem como laudo pericial (ID 13418858). 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 01/11/2016, 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 13418858, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do quadril direito com repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

6.25% (seis ponto vinte e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos quadris, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 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$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco 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 01/11/2016 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 24 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005597-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação das partes para manifestarem 

acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUIABÁ, 21 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015744-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KENNEDY BOMBAZAR DE ANDRADE (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que, em cumprimento ao despacho de ID 

13063682, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação 

da parte ré para manifestar quanto a utilização do laudo, bem como no 

julgamento antecipado da lide, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 21 

de setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002045-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARTINS FERREIRA SAMPAIO (AUTOR(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (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, 21 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1024011-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 21 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015596-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA (ADVOGADO(A))
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CATARINA IVONETE DA FONSECA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (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, 21 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001063-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER SILVA MARIANO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001063-10.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Recebo a 

emenda inicial e defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/11/2018 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de julho de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1020409-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA HIPOLITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DEVILLART AGUIAR JUNIOR (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 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão de ID 14758947, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser 

r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017142-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 21 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017663-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DUARTE DA SILVA 00451221133 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para manifestar 

sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de quinze (15) dias. 

CUIABÁ, 22 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER 

Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009480-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009480-83.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o exequente informou no ID: 12072553 

e 13984122 que a executada efetuou pagamento de parte do valor 

discutido nessa demanda, assim o valor pago deverá ser abatido do valor 

da causa. Defiro o pedido de ID: 12072553. Expeça-se mandado executivo 

de citação para o endereço informado no ID: 12072553, conforme 

requerido. Cuiabá, 21 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019852-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (EXEQUENTE)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KADSON RODOLFO SCHULTZ (EXECUTADO)

RODOLFO SCHULTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAHYANNE KAROLINE FERREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019852-28.2016.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que os embargos à execução opostos pelos Senhores, 

Kadson Rodolfo Schultz nº. 1015884-53.2017.8.11.0041 e Rodolfo Schultz 

n° 1013664-82.2017.8.11.0041, foram extintos sem resolução de mérito, 

intimem-se os exequentes para requererem o que de direito sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009453-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

LENNER MARTINS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JANIR COLOMBARI (RÉU)

Magistrado(s):

RAHYANNE KAROLINE FERREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009453-03.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro a 

citação do réu por edital, eis que os autores não esgotaram os meios para 

localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, §3° do CPC. 

Intimem-se os autores para requererem o que entende por direito. Cuiabá, 

21 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015253-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

BRUNO DEVESA CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL JOSE DE FREITAS JUNIOR (EXECUTADO)

MARIA ALINE FREIRE VIEIRA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015253-75.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A petição 

de acordo não está subscrita pelo patrono do condomínio exequente. 

Assim, intime-o para ratificação em cinco dias, valendo o silencio como 

anuência. Cuiabá, 22 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031601-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES PESSOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEI DA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031601-71.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O 

exequente é beneficiário da justiça gratuita. Cumpra-se o ato deprecado. 

Após, devolva-se. Cuiabá, 21 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003202-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003202-32.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 27/11/2018 às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intimem-se os autores para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008665-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

BENEDITA PAIXAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008665-52.2018.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

inicial e Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 

às 11:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036652-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036652-97.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 
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prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037790-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR GONCALVES (AUTOR(A))

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037790-02.2017.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

inicial e Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 

às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021586-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RABELO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021586-77.2017.8.11.0041 Vistos. Intime-se a parte 

autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, apresentando copia 

do prévio requerimento administrativo sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá, 03 de agosto de 2017 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021586-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RABELO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021586-77.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013535-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013535-43.2018.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

inicial e Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 

às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009956-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MAILZE FAUSTINO DE OLIVEIRA GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009956-87.2018.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

inicial e Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 

às 08:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 
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conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013554-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARILENE ROSALINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013554-49.2018.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

inicial e Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 

às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000896-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDA DE JESUS PEDROSO (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000896-90.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais c/c pedido de liminar proposta 

por Enilda de Jesus Pedroso contra a CAB – Cuiaba S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. A autora relata que utiliza os 

serviços prestados pela ré por meio da unidade consumidora n° 486186-8 

instalada em sua propriedade comercial (Club Renascer – Espaço de 

Festas). Narra que o consumo de água do local sempre girou em torno de 

R$100,00 a R$200,00 e que por ter a ré emitido uma fatura em10/2016 no 

valor de R$462,70, compareceu em 10/2016 na sede da ré e requereu 

providências. A ré realizou uma vistoria no hidrômetro da autora, momento 

em que verificou um corte no marcador, tendo substituído por um novo 

equipamento. Sustenta que em razão da substituição do hidrômetro, a ré 

passou a emitir faturas com valores que não correspondem a média 

anteriormente consumida. Informa que já havia intentado outra ação 

perante o 3° Juizado Especial Civil de Cuiabá (802272820.2017.8.11.0001), 

contudo, esta foi extinta frente a necessidade de produção de prova 

pericial. A par disso, postula pela a concessão de antecipação de tutela 

para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de 

agua da autora e de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

tendo como base as faturas objeto da presente ação (10/2016, 12/2016, 

01/2017 , 02/2017 e 03/2017). A inicial foi instruída com diversos 

documentos. Determinada a emenda a inicial (ID.11411567) a qual foi 

atendida pela petição de ID. 11601472. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. A tutela almejada pela autora passou a ser regulada pelo 

art. 294 do CPC: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada pela autora, de acordo com a 

nova sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória 

de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Nota-se dos autos que não há qualquer documento que 

comprove as alegações da parte autora. Os documentos colacionados 

pela autora em sua emenda se referem a vistoria realizada pela ré, que 

após constatar uma irregularidade em seu hidrômetro (paletas cortadas) 

realizou a substituição deste, passando a aferir o real consumo da autora. 

Da mesma forma, os contratos de locação onde está instalado o 

hidrômetro informam que no local há uma piscina à disposição daqueles 

que alugam o local para a realização de eventos. Cediço que uma piscina 

é algo que consome muita água, ainda mais quando da realização de 

eventos, pois a sua manutenção (limpeza e etc.) é realizada com maior 

frequência. Ademais, quando solicitada, a ré realizou a vistoria do local 

tendo substituído o hidrômetro da autora. Desta forma, não tendo a parte 

autora, demonstrado a presença dos requisitos autorizadores, o 

indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido 

a jurisprudência: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. CONTRATO DE TELEFONIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. CADASTRAMENTO RESTRITIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. Para a concessão da tutela 

antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos ditados 

pelo art. 300 do CPC. (...). A plausibilidade que se averigua para a 

concessão da tutela é aquela do caso concreto, vale dizer, a abusividade 

concreta demonstrada (prova inequívoca, que convença da 

verossimilhança da alegação), mesmo que de forma perfunctória, nos 

contratos postos à análise. Na ausência dos pressupostos explicitados no 

dispositivo de regência, é caso de ser mantida a decisão proferida pelo 

juízo de origem, que indeferiu a tutela postulada. Decisão mantida. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70069985455, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Giovanni Conti, Julgado em 25/08/2016).\n\n(TJ-RS - AI: 

70069985455 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 25/08/2016, 

Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

05/09/2016) Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para 

o dia 23/10/2018 às 11:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

autora, nos termos do art. 98 do CPC. Intimem-se todos. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1016193-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA PAUST (AUTOR(A))

PAULO ROSSI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

representantes do espólio (Francis; Dirce; Anézia;leda;Neto; Eliza;Virginia) 

(RÉU)

espolio de Andre Corsino de Freitas representado por seus herdeiros 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016193-74.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

apresentou o endereço atualizado dos réus e confinantes. Assim 

redesigno o dia 05/11/2018 às 08:30 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da 

decisão de ID 10164695. Cumpra integralmente a determinação de ID 

11605315. Atenda-se a solicitação da Fazenda Publica Municipal de ID 

11660759. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 15 de agosto 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020056-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

HUGO TADEU KONIG (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020056-04.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Prestei as 

informações solicitadas no RAI 1010727-91.2018 através do Oficio n. 

068/2018-GAB. Quanto ao pedido de revogação da decisão em razão do 

veiculo ter sido concertado, não há nos autos nenhum comprovante neste 

sentido, razão pela qual, diante do descumprimento da tutela de urgência 

deferida no ID 14604353, majora a multa diária para R$ 1.200,00. Intime-se 

o autor para, querendo, apresentar contra-razões ao recurso de 

embargos de declaração, em cinco dias. Após, certifique-se o decurso do 

prazo e venham-e os autos conclusos para decisão quanto aos embargos 

e apreciação dos demais pedidos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000563-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

IZONEL PIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

AURELIO HAMON STTEFANO LIMA BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000563-41.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro a 

citação da ré por edital, eis que não há nos autos informações no sentido 

de que a ré está em local incerto e não sabido. Intime-se o autor para 

requerer o que entende por direito. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026359-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA VILELA (AUTOR(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026359-34.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Mantenho 

a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Prestei as 

informações solicitadas através do Ofício n. 069/2018/GAB. Aguarde-se a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. Cuiabá, 24 de 

setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022124-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI (ADVOGADO(A))

ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI - ME (RÉU)

BRUNO SAMPAIO SALDANHA (ADVOGADO(A))

VANDERLEIA APARECIDA DE ARRUDA (RÉU)

JOELSON VENEGA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022124-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Ciente da 

interposição do recurso e da concessão do efeito suspensivo. Cumpra-se 

a decisão proferida no RAI 1010777-20.2018. Mantenho a decisão 

recorrida pelos seus próprios fundamentos. No mais, aguarde-se a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. Cuiabá, 24 de 

setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031097-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (AUTOR(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME (RÉU)

DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP (RÉU)

 

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 comparecer em cartório e 

assinar o Termo de Caução, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de 

setembro de 2018 LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025608-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. M. C. (AUTOR(A))

V. P. M. C. (AUTOR(A))

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA MAXUEL CARVALHO OAB - 694.917.711-91 

(REPRESENTANTE)

JULIO CESAR MAXUEL CARVALHO OAB - 474.779.891-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025608-47.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Prestei as 

informações solicitadas através do Ofício nº 070/2018/GAB. Mantenho a 

decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se a 

realização da audiência de tentativa de conciliação, bem como o decurso 

do prazo para os autores se manifestarem quando a informação de 

cumprimento da liminar. Cuiabá, 24 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017393-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

JAHNNY DE ALENCAR TAVARES DORILEO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UZA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI (REQUERIDO)

 

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 15496015, e comprovar a sua distribuição e preparo 

no Juízo deprecado no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 24 de setembro de 

2018 LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018574-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA (ADVOGADO(A))

IRENE ANA CHAGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre o documento juntado no ID 

15457947, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de setembro de 2018 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005037-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE CAMPOS (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PIANI BEN (ADVOGADO(A))

BRUNA PAZ LEWINSKY (ADVOGADO(A))

DANIELA SETIM REZNER (ADVOGADO(A))

LETICIA GREFF (ADVOGADO(A))

SYNARA VIEIRA GUSMAO (ADVOGADO(A))

LUDMILA CRISTINA SANTANA (ADVOGADO(A))

LARISSE RAQUEL DE JESUS LOPES (ADVOGADO(A))

ALINE RAMOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RENATA CIBILA SURMINSKI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD (ADVOGADO(A))

UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA (RÉU)

BEATRIZ CRUZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB (RÉU)

THANIA MARIA DUARTE E SILVA (ADVOGADO(A))

VIVIANA HAAS (ADVOGADO(A))

MAURO LUCIANO HAUSCHILD (ADVOGADO(A))

PRISCILLA DINECK DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005037-55.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se ação 

ordinária proposta por João Francisco de Campos em desfavor de 

Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil (APLUB) e 

União Seguradora S/A. A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de 

ID 12138381. A APLUB contestou a ação (Id 13708513), alegando que se 

encontra com grave situação financeira e atuarial, em regime de 

intervenção pelo órgão fiscalizador SUSEP. Afirma a impossibilidade de 

devolução de prestações porque os planos previdenciários desautorizam 

pela natureza contratual e por se tratar de um plano de risco. Explica a 

necessidade dos ajustes técnicos, diferença entre este e correção 

monetária, bem como a compensação e envelhecimento do grupo. 

Assevera a necessidade da realização da perícia atuarial. Ao final, 

requereu a improcedência dos pedidos da inicial. O autor impugnou a 

contestação (Id 14413383), alegando que a ré APLUB não rebateu alguns 

pontos, o que tornou incontroverso o preenchimento dos requisitos a 

todos os planos que custeia e que não recebe informações acerca dos 

contratos. Rechaçou a defesa da primeira ré. Reiterou o pedido de tutela 

de urgência, no sentido de suspender a obrigação de pagamento e por 

consequência, as cobranças por parte das rés e/ou autorize o depósito 

judicial do valor recolhido mensalmente. A União Seguradora apresentou 

defesa no ID 14427745. É o relatório. Decido. Da Suspensão do Feito A ré 

APLUB alega que está em extrema gravidade financeira, na iminência de 

decretação de liquidação extrajudicial. Para tanto, cita decisão liminar 

proferida no Juízo de Porto Alegre/RS que veda a SUSEP editar ato que 

determine a liquidação, asseverando a necessidade de adoção de 

medidas à mitigar o agravamento da sua situação, dentre as quais, a 

suspensão de todos os processos judiciais. Sabe-se que a suspensão do 

processo está regulada pelos arts. 313 e 921 do Código de Processo Civil. 

E, para o caso de intervenção, o art. 6º, da Lei n. 6.024/1974, dispõe: “Art 

. 6º A intervenção produzirá, desde sua decretação, os seguintes efeitos: 

a) suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas; b) suspensão da 

fluência do prazo das obrigações vincendas anteriormente contraídas; c) 

inexigibilidade dos depósitos já existentes à data de sua decretação.” No 

caso dos autos, a primeira ré não demonstrou que de fato está sob 

intervenção. Além do mais, ainda que estivesse sob intervenção, a 

suspensão não atingiria este feito, por se tratar de processo de 

conhecimento. Portanto, indefiro o pedido de suspensão do processo. 

Revelia da União Seguradora O art. 335, inciso II do Código de Processo 

Civil estabelece: “Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo 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;” (destaquei) No caso dos 

autos, a União Seguradora manifestou expressamente o seu desinteresse 

na audiência de conciliação (Id 13489922), em 04/06/2018. A sua defesa 

foi apresentada 27/07/2018 (Id 14427745), ou seja, intempestivamente. 

Diante disso, decreto a sua revelia, nos termos do art. 344, CPC. Tutela de 

Urgência O autor reiterou o pedido de tutela de urgência, no sentido de 
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suspender o pagamento das contribuições ou que seja autorizado o 

depósito em Juízo dos valores referente às contribuições mensais. Para o 

deferimento da tutela de urgência requerida pelo autor, deve restar 

evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora (art. 300, 

CPC). Neste caso, o autor repete seus argumentos, assegurando que vem 

contribuindo há mais de duas décadas e agora que preenche os requisitos 

para o recebimento da sua aposentadoria, as rés se negam e não lhe dão 

o respaldo pactuado e necessário. A primeira ré não nega que o autor 

preenche os requisitos alegados na exordial, apenas assevera que está 

sob intervenção e que deve ser evitada decisões de condenação a 

penhora/bloqueios de recursos. Em que pese a relevância dos 

argumentos trazidos pela ré, esta não deve se sobrepor a necessidade do 

autor, que vem contribuindo há quase trinta anos sem, no entanto, obter o 

retorno daquilo que investiu por anos. In casu, resta demonstrado os 

pressupostos da probabilidade do seu direito e o perigo da demora, tendo 

em vista o pagamento das contribuições ao longo de aproximadamente 

três décadas, bem como o avanço da idade do autor, consequentemente, 

aumento das suas necessidades financeiras e o elevado valor que vem 

recolhendo. Esses fatos autorizam a suspensão do pagamento das 

mensalidades dos planos contratados junto as rés. Ademais, embora a ré 

não tenha acostado nos autos os contratos dos planos, a mesma não 

nega que o autor já preencheu os requisitos exigidos para a percepção do 

beneficio contratado. Deste modo, a suspensão do pagamento das 

mensalidades dos planos contratados junto às rés é medida que se impõe, 

máxime pelo fato da APLUB já ter dito nos autos que a sua situação 

financeira é precária. Permitir que o autor continue a pagar por 

contribuições que não se sabe quando retornará em forma de beneficio, 

somente lhe acarretará mal maior. Registro que a medida não é 

irreversível. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de 

urgência para suspender a obrigação do pagamento, bem como das 

cobranças das mensalidades dos 06 (seis) planos adquiridos pelo autor 

junto às rés. Por fim, visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 

2015, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova 

lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 

24 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 926418 Nr: 47337-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDMAR DA SILVA BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:Oab/MT 17563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte requerida às 

fls. 285/289 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerente para apresentar suas contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1069347 Nr: 55153-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA DOS SANTOS LOPES

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PIMHEIRO 

NETO - OAB:157.407

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 69/72, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 706228 Nr: 434-97.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONSTANCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT, JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - 

OAB:14532/MT

 Nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente com 

resolução de mérito a reconvenção ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 

CONSTANCE em desfavor de EDUARDO MAHON ADVOGADOS 

ASSOCIADOS.Custas processuais pelo réu, bem como os honorários 

advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se.P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937869 Nr: 53585-70.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERSÁTIL SOLUÇÃO EMPRESARIAL LTDA, DILMA 

MOTA CURCINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:, NELLO 

NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 101/103, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777459 Nr: 30825-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATHEUS VIEIRA, Vanuza Marcon Matheus

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6.687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO. - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao exequente para que manifeste-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença, juntado aos autos às fls. 

301/308, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467269 Nr: 34122-84.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FRAGA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENIR MARIA DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:11743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON LATORRACA BARBOSA - OAB:4978 MT

 Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 122260 Nr: 10122-64.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE REBOOK LTDA, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:6356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilcar Cordeiro Teixeira 

Filho - OAB:21856, CAMILA PEREIRA FERNANDES - OAB:18786/O, LUIS 

EDUARDO PEREIRA SANCHES. - OAB:22.233-A, TRAJANO BASTOS DE 

OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - OAB:35463

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da exceção de 

pré-executividade apresentada pela executada Tokio Marine Seguradora 

S.A em fls. 705/748.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933773 Nr: 51361-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FRAGA ZWICKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO, EMILIA PERES 

GIROLDO, CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI CABRAL MORAIS E 

SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 Em cumprimento à decisão de fl. 321, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para manifestar sobre os honorários periciais, 

bem como deposite o valor pleiteado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797575 Nr: 3955-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO CLARO DE FRANÇA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 72, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 241452 Nr: 9991-84.2006.811.0041

 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: PRUDUTOS GRÁFICOS LTDA., CELSON SIQUEIRA 

ALVES TORRES, JULIANE MARQUES DE LIMA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO NERES DA 

CUNHA - OAB:2669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 Vistos.

Este processo, incluso na Meta 02-CNJ, se encontra aguardando 

cumprimento de carta precatória de oitiva de testemunha arrolada pelo réu, 

desde outubro/2015.

Em audiência de instrução o réu manifestou o interesse na oitiva da 

testemunha (p. 193).

Entretanto, após aproximadamente três anos a deprecata não retornou. 

Solicitada informações via telefone, a Servidora do Juízo de Rondonópolis 

informou que a carta precatória sequer foi distribuida, em razão da 

ausência do pagamento do seu preparo (p.202).

Diante disso e, ante a evidente desídia do réu, declaro preclusa a prova 

testemunhal e encerro a fase instrutória do feito.

Determino a intimação das partes para apresentação das alegações finais, 

no prazo individual e sucessivo de quinze dias, inciando pelos autores.

Após, concluso para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 131122 Nr: 17267-74.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTUNES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

requerer o que lhe é de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1119461 Nr: 18537-79.2016.811.0041

 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: SOSTENES VERISSIMO DOS REIS, MARIA ROSA DE 

SOUZA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA. - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Processo n° 18537-79.2016.811.0041

Código: 1119461

 DESPACHO

Em atenção ao Oficio 77/2018 CCMC encaminhe-se esse processo ao 

CEJUSC, eis que inserido no “Mutirão MRV” que acontecerá no dia 10 de 

outubro de 2018 às 12:30 horas.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918965 Nr: 42742-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUSSI & RUSSI LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPLAN SANEAMENTO E 

TERRAPLANAGEM LTDA, ADALBERTO ALVES DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 61, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 15385 Nr: 1308-34.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FARIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA G. DE 

OLIVEIRA - OAB:5150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 348, intimo a parte autora, 

conforme parágrafo terceiro da r. decisão que segue transcrito: 

"...INTIME-SE o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro 

de 2018."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861579 Nr: 2971-61.2014.811.0041

 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: TEREZA FERREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Edmar A.A. Júnior - OAB/MT 

13.952 - OAB:, MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:16.457/MT, 

ROBISSANIA DA SILVA FELIX - OAB:16766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido da ação reclamatória c/c danos morais e 

materiais proposta por TEREZA FERREIRA DE AGUIAR contra CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA..Custas e despesas processuais 

pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 

82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiária da 

Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco 

anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1045201 Nr: 43998-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA MATOS FIGUEIREDO DA COSTA, BARBARA 

MATOS FIGUEIREDO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E G P DE BARROS GONÇALVES PREZA - ME, 

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA PETRELLI CORREA 

ALMEIDA - OAB:18.050, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 96, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 261498 Nr: 21531-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA, MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203 OAB MT, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10.928

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

requerer o que lhe é de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 878327 Nr: 15696-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA NELIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA, 

VICTORAZZO VEICULOS LTDA ME, CIA DE LOCAÇÃO DAS AMÁRICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido da ação de obrigação de fazer c/c 

danos morais proposta por LÚCIA NELIA DA CONCEIÇÃO contra CIA DE 

LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, a fim de CONFIRMAR a liminar concedida e 

tornar definitiva a obrigação da ré em providenciar a entrega dos 

documentos necessários à transferência do veículo Fiat Strada Fire 1.4 

8V (Flex), ano 2009/2009, chassi 9BD27803M97147462 para o nome da 

autora.Custas pela ré, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

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 sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 746389 Nr: 43596-45.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1040884 Nr: 42020-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMOLO GALVÃO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIO MARTINS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/O, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B/MT
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 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art. 482,VI da CNGC, 

passo a impulsionar o presente feito com a finalidade de intimar as partes 

para manifestarem sobre o ofício juntado às fls. 142/143, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 764047 Nr: 16671-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO MUNIZ CALÇADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ROBERTH BONIFÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MUNIZ CALÇADA - 

OAB:6694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder à intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça para a 

expedição de mandado de Penhora, Avaliação e intimação e/ou ainda 

requeira o que é de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905921 Nr: 34185-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONE ANTERO NOVAIS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Processo n° 34185-70.2014.811.0041

Código: 905921

 DESPACHO

Em atenção ao Oficio 77/2018 CCMC encaminhe-se esse processo ao 

CEJUSC, eis que inserido no “Mutirão MRV” que acontecerá no dia 10 de 

outubro de 2018 às 12:30 horas.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333208 Nr: 3862-92.2008.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MAIA DA SILVA, WELDON FERREIRA DE 

SOUZA

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

FINANCEIROS LTDA, MANOEL SERAFIM DOS SANTOS

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

OAB:3810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ERNESTO FERNANDES DOS REIS, para 

devolução dos autos nº 3862-92.2008.811.0041, Protocolo 333208, 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1155771 Nr: 34232-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL NAVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN, ELCY 

LARANJEIRA SOARES BASSAN, ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando os presentes autos, denoto que, até a 

presente data não há comprovante de pagamento da dívida. Certifico mais 

que, em consulta ao Sistema Apolo, bem como a PJE, não há interposição 

de Embargos do Devedor. Sendo assim, procedo à intimação da parte 

exequente para manifestar-se nos autos, requerendo o que lhe é de 

direito, observando que a penhora de bens às fls. 98/99 foram negativas, 

tendo em vista a não localização de bens da devedora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 104357 Nr: 11982-42.1999.811.0041

 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: NERY DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. DE MIRANDA FILHO & CIA LTDA - ME, 

SANTO DE MIRANDA FILHO, BEATRIZ FAUST DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO KIRZNER DORFMAN - 

OAB:4.940-B/MT, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 Certifico que, compulsando os autos, denoto que a intimação de fl. 234 foi 

publicada em nome de patrono diverso ao atual da parte executada. Assim 

sendo, procedo a sua republicação.

"Processo n° 11982-42.1999.811.0041

Código: 104357

 Vistos e etc.

Cumpra-se integralmente a determinação de p. 222, inserindo o nome dos 

executados nos órgão de proteção ao crédito.

Defiro o pedido de busca de bens junto ao RENAJUD.

 Segue comprovante em anexo.

 Intimem-se os executados conforme previsto no art. 841 do CPC:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC, 

certifique-se.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896279 Nr: 27203-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 347/348, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1085747 Nr: 4156-66.2016.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO, ROSINALVA 

DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 93/98, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733289 Nr: 29525-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO AQUINO DA COSTA E FARIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 289/292, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 841497 Nr: 45750-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

BROMIDIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS GRATIDIANO DORILEO NETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida juntada às fls. 122, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884349 Nr: 19420-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR RODRIGUES DE JESUS

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

OAB:8.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida juntada às fls. 104, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011113-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EMBARGANTE)

TEREZA REZENDE SANTOS (EMBARGANTE)

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEILARD SILVA SANTOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS OAB - 373.050.696-04 (CURADOR)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1011113-32.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se de 

Embargos à Execução oposto por Abeilard Dias dos Santos e Tereza 

Rezende Santos, distribuída por dependência à ação executiva já em 

trâmite neste Juízo. O feito executivo não se encontra concluso, mas em 

consulta via PJE, observo que há noticia de que as partes se conciliaram 

Posto isso, promova o imediato apensamento destes embargos à ação 

executiva n. 1015878-80.2016.8.11.0041. Na sequência, façam a 

conclusão de ambos os feitos para homologação do acordo e extinção 

destes embargos. Cuiabá, 21 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031097-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (AUTOR(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME (RÉU)

DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031097-65.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ II, requer tutela provisória de 

urgência antecipada requerida em caráter antecedente em face de 

DIGITAL SEGURANCA EIRELI e DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS EIRELI , todos qualificados, objetivando a suspensão 

das cobranças realizadas pelas rés, a sustação de notas fiscais e o 

impedimento do lançamento de qualquer restrição (negativação, protesto, 

inscrição, dentre outras) em seu desfavor, bem como, em sede de 

TUTELA FINAL, cobrar multas, por descumprimento contratual, e obter 

indenização. A autora narra que as partes firmaram contrato de prestação 

de serviços de vigilância, inclusive armada, mas que houve 

descumprimento de várias cláusulas contratuais pelas rés, que colocaram 

seus associados e visitantes em situação de risco. Assevera que as rés 

foram notificadas para cumprirem o estabelecido no contrato, mas se 

mantiveram inertes. Aduz que o contrato foi renovado automaticamente, 

mas que, diante do não cumprimento integral da avença, promoveu a sua 

notificação das rés em 17/05/2018, tendo ocorrido a rescisão contratual 

trinta dias depois, 17/06/2018. Discorre que mesmo sendo credora das rés 

em mais de R$ 120.000,00, à título de multa pelo descumprimento 

contratual, vem sendo cobrada por obrigação que reputa indevida. A par 

disso, requer a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente 

para que as rés suspendam cobranças e não promovam negativação de 

seu nome, até o final da demanda, oferecendo em caução depósito judicial 

de R$ 54.583,84 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e 

oitenta e quatro centavos). Pugna, ainda, que após o deferimento da 

tutela, seja intimada para aditamento da inicial. A autora promoveu o 

depósito das custas e caução. É o relatório. Decido. Infere-se da inicial 

que a autora firmou com as rés contrato de prestação de serviços que foi 

renovado por prazo indeterminado. No entanto, diante do descumprimento 

de cláusulas contratuais, a autora notificou as rés para atendimento do 

contratado, no entanto, estas permaneceram inertes. Assim, não convindo 

a autora a manutenção do contrato, já que as rés não lhe apresentaram a 

documentação exigida, as notificaram acerca da rescisão em maio/2018, 

ocorrendo o termo do contrato em 17 de junho de 2018. A rescisão do 

contrato é certa, todavia, a autora se diz credora das rés, em razão das 

multas pelo inadimplemento do contrato. Já as rés apresentam obrigações 

à serem adimplidas pela autora, com a qual esta não concorda. A par 

disso, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da 

tutela pleiteada, diante da probabilidade do direito e do prejuízo da demora. 

Afinal, a negativação por dívida questionada inviabiliza a atividade da 

autora. Importante frisar, ainda, que a medida não é irreversível e que a 

autora ofertou caução, que poderá ser utilizada oportunamente caso seja 

demonstrado prejuízo em favor das rés. Por fim, registro que a medida 

pleiteada pela autora - tutela de urgência em caráter antecedente – 

encontra previsão no nosso ordenamento processual, verbis: “Art. 303. 

Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 
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petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput 

deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro 

prazo maior que o juiz fixar; II - o réu será citado e intimado para a 

audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334; III - não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na 

forma do art. 335. § 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 

I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. § 

3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á 

nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. § 4o Na 

petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar 

o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. 

§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do 

benefício previsto no caput deste artigo. § 6o Caso entenda que não há 

elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional 

determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de 

ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito”. Posto 

isto, defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão das 

cobranças realizadas pelas rés, a sustação de notas fiscais e o 

impedimento do lançamento de qualquer restrição (negativação, protesto, 

inscrição, dentre outras) em desfavor da autora. Lavre-se o Termo de 

Caução e intimem-se as rés para cumprimento da tutela deferida e, 

querendo, interpor recurso, sob pena de estabilização. Intime-se a autora 

para aditar a inicial, independente do adiantamento de novas custas 

processuais, em 15 dias, sob pena de extinção. Na sequência, venham os 

autos conclusos para ordenação do procedimento. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005037-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA (RÉU)

SYNARA VIEIRA GUSMAO (ADVOGADO(A))

ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB (RÉU)

Magistrado(s):

NEICIR MARIA SILVA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005037-55.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se ação 

ordinária proposta por João Francisco de Campos em desfavor de 

Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil (APLUB) e 

União Seguradora S/A. A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de 

ID 12138381. A APLUB contestou a ação (Id 13708513), alegando que se 

encontra com grave situação financeira e atuarial, em regime de 

intervenção pelo órgão fiscalizador SUSEP. Afirma a impossibilidade de 

devolução de prestações porque os planos previdenciários desautorizam 

pela natureza contratual e por se tratar de um plano de risco. Explica a 

necessidade dos ajustes técnicos, diferença entre este e correção 

monetária, bem como a compensação e envelhecimento do grupo. 

Assevera a necessidade da realização da perícia atuarial. Ao final, 

requereu a improcedência dos pedidos da inicial. O autor impugnou a 

contestação (Id 14413383), alegando que a ré APLUB não rebateu alguns 

pontos, o que tornou incontroverso o preenchimento dos requisitos a 

todos os planos que custeia e que não recebe informações acerca dos 

contratos. Rechaçou a defesa da primeira ré. Reiterou o pedido de tutela 

de urgência, no sentido de suspender a obrigação de pagamento e por 

consequência, as cobranças por parte das rés e/ou autorize o depósito 

judicial do valor recolhido mensalmente. A União Seguradora apresentou 

defesa no ID 14427745. É o relatório. Decido. Da Suspensão do Feito A ré 

APLUB alega que está em extrema gravidade financeira, na iminência de 

decretação de liquidação extrajudicial. Para tanto, cita decisão liminar 

proferida no Juízo de Porto Alegre/RS que veda a SUSEP editar ato que 

determine a liquidação, asseverando a necessidade de adoção de 

medidas à mitigar o agravamento da sua situação, dentre as quais, a 

suspensão de todos os processos judiciais. Sabe-se que a suspensão do 

processo está regulada pelos arts. 313 e 921 do Código de Processo Civil. 

E, para o caso de intervenção, o art. 6º, da Lei n. 6.024/1974, dispõe: “Art 

. 6º A intervenção produzirá, desde sua decretação, os seguintes efeitos: 

a) suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas; b) suspensão da 

fluência do prazo das obrigações vincendas anteriormente contraídas; c) 

inexigibilidade dos depósitos já existentes à data de sua decretação.” No 

caso dos autos, a primeira ré não demonstrou que de fato está sob 

intervenção. Além do mais, ainda que estivesse sob intervenção, a 

suspensão não atingiria este feito, por se tratar de processo de 

conhecimento. Portanto, indefiro o pedido de suspensão do processo. 

Revelia da União Seguradora O art. 335, inciso II do Código de Processo 

Civil estabelece: “Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo 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;” (destaquei) No caso dos 

autos, a União Seguradora manifestou expressamente o seu desinteresse 

na audiência de conciliação (Id 13489922), em 04/06/2018. A sua defesa 

foi apresentada 27/07/2018 (Id 14427745), ou seja, intempestivamente. 

Diante disso, decreto a sua revelia, nos termos do art. 344, CPC. Tutela de 

Urgência O autor reiterou o pedido de tutela de urgência, no sentido de 

suspender o pagamento das contribuições ou que seja autorizado o 

depósito em Juízo dos valores referente às contribuições mensais. Para o 

deferimento da tutela de urgência requerida pelo autor, deve restar 

evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora (art. 300, 

CPC). Neste caso, o autor repete seus argumentos, assegurando que vem 

contribuindo há mais de duas décadas e agora que preenche os requisitos 

para o recebimento da sua aposentadoria, as rés se negam e não lhe dão 

o respaldo pactuado e necessário. A primeira ré não nega que o autor 

preenche os requisitos alegados na exordial, apenas assevera que está 

sob intervenção e que deve ser evitada decisões de condenação a 

penhora/bloqueios de recursos. Em que pese a relevância dos 

argumentos trazidos pela ré, esta não deve se sobrepor a necessidade do 

autor, que vem contribuindo há quase trinta anos sem, no entanto, obter o 

retorno daquilo que investiu por anos. In casu, resta demonstrado os 

pressupostos da probabilidade do seu direito e o perigo da demora, tendo 

em vista o pagamento das contribuições ao longo de aproximadamente 

três décadas, bem como o avanço da idade do autor, consequentemente, 

aumento das suas necessidades financeiras e o elevado valor que vem 

recolhendo. Esses fatos autorizam a suspensão do pagamento das 

mensalidades dos planos contratados junto as rés. Ademais, embora a ré 

não tenha acostado nos autos os contratos dos planos, a mesma não 

nega que o autor já preencheu os requisitos exigidos para a percepção do 

beneficio contratado. Deste modo, a suspensão do pagamento das 

mensalidades dos planos contratados junto às rés é medida que se impõe, 

máxime pelo fato da APLUB já ter dito nos autos que a sua situação 

financeira é precária. Permitir que o autor continue a pagar por 

contribuições que não se sabe quando retornará em forma de beneficio, 

somente lhe acarretará mal maior. Registro que a medida não é 

irreversível. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de 

urgência para suspender a obrigação do pagamento, bem como das 

cobranças das mensalidades dos 06 (seis) planos adquiridos pelo autor 

junto às rés. Por fim, visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 

2015, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova 

lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 

24 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029658-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ CAYE (AUTOR(A))

RUBENS MENDES MADEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS TEIXEIRA (RÉU)

JOSE SERGIO RODRIGUES SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029658-19.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (busca e 

apreensão) c/c indenização por danos morais proposta por OSMAR LUIZ 

CAYE contra SERGIO LUIZ TEIXEIRA e JOSÉ SERGIO RODRIGUES DA 

SILVA, todos qualificados na inicia. De acordo com a exordial, o autor 

locou do primeiro réu o imóvel residencial localizado na Rua José Feliciano 

de Figueiredo, n. 83, Edifício Piazza Di Siena, Bloco 01, apto 403, bairro 

Porto, nesta cidade, pelo valor mensal de R$ 818,00. Assevera que ao 

retornar de viagem, em 28/08/2018, encontrou o imóvel locado ao segundo 

réu que, inclusive, já havia trocado a fechadura. Salienta que tentou 

contato com os réus para que pudesse retirar os seus pertences do 

imóvel, mas só lhe foi permitido retirar roupas e remédios, após assinar um 

termo de confissão de divida. Confessa que está inadimplente, porém a 

atitude dos réus caracteriza exercício arbitrário das razões, conduta 

vedada. Requer em sede de tutela de urgência a busca e apreensão de 

diversos bens móveis relacionados na inicial (p. 03 do ID 15238399) ou, 

alternativamente, que seja realizada constatação no imóvel, a fim de que o 

Oficial de Justiça relacione os objetos lá encontrados. O autor apresentou 

emenda a inicial. É o relatório. Decido. Recebo a emenda da inicial e defiro 

ao autor os benefícios da justiça gratuita. Os documentos apresentados 

com a inicial, em especial o boletim de ocorrência e o Termo de Distrato de 

Locação (id. 15238401 e id 15238402), comprovam que realmente o autor 

aluguel do réu um imóvel, estando inadimplente com suas obrigações 

locatícias. Do referido termo de distrato se infere, ainda, que foram 

entregues ao autor seus “... pertences pessoais, sendo vestuário e 

remédio”. Como existia relação locatícia e somente foi entregue ao autor 

vestuários e remédios, possivelmente outros objetos pessoais e móveis a 

ele pertencentes continuam no apartamento, sendo certo que a sua 

retenção é indevida. Afinal, diante do inadimplemento das obrigações 

locatícias, cabe ao primeiro réu promover a competente ação de despejo 

com cobrança de alugueres e demais encargos, e não se apropriar de 

bem alheiro. Dito isto, verifico a presença dos requisitos para a concessão 

da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito do autor, acima 

narrada, bem como do prejuízo da demora da prestação jurisdicional. 

Afinal, o autor não pode ser privado de seus bens moveis por ato 

arbitrário e ilícita retenção dos réus. Com efeito, dispõe o art. 300 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. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia” No entanto, a inicial não veio 

instruída com notas fiscais dos bens relacionados pelo autor, o que 

impede o deferimento, nesta quadra processual, da busca e apreensão. 

Todavia, perfeitamente possível a concessão do segundo pedido, a fim de 

que o Oficial de Justiça faça constatação de todos os bens móveis que se 

encontram no imóvel, identificando seu estado de conservação. Deverá 

constar no auto, ainda, os bens indicados pelo autor como de sua 

propriedade. Posto isto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de 

urgência para que o Oficial de Justiça faça auto de constatação no imóvel 

localizado na Rua José Feliciano de Figueiredo, n. 83, Edificio Piazza Di 

Siena, Bloco 01, apto 403, bairro Porto, nesta cidade, relacionando todos 

os bens móveis que se encontram na residência, identificando seu estado 

de conservação. Deverá constar no auto, ainda, os bens indicados pelo 

autor como de sua propriedade. Designo audiência de conciliação para o 

dia 03/12/2018, às 12:30 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, 

para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3º 

do CPC. Citem-se e intimem-se os réus para a audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, o autor deverá ser intimado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 19 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013581-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVIAR ROTHER (REQUERENTE)

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (REQUERIDO)

KOSHNER HOLDING LIMITED (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013581-32.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais 

proposta por ALVIAR ROTHER contra KOSHNER HOLDINS LTDA, PÉRSIO 

DOMINGOS BRIANTE e EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA. Em consulta ao 

sistema Apolo, constatei a existência da ação de rescisão de contrato de 

compra e venda c/c reintegração de posse n. 24964-34.2012.811.0041 

(código 771880), em trâmite perante a Sexta Vara Cível da Capital, em que 

figuram as mesmas partes, tendo por objeto o mesmo contrato. Intimado 

para se manifestar sobre a prevenção, o autor requereu a remessa dos 

autos para a Sexta Vara Cível desta comarca, para tramitar em apenso ao 

processo de nº 24964-34.2012.811.0041 (código 771880). Do que é 

possível apurar com os elementos dos autos, existe continência entre as 

duas ações acima referidas, sendo a dicção do art. 57 do CPC clara: “ 

Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta 

anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida 

sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão 

necessariamente reunidas.” Como a ação anterior foi apreciada pelo juízo 

da Sexta Vara Cível, a ele compete, pela prevenção, a decisão quanto a 

extinção desta ação pela continência, caso contrário, a reunião. Posto 

isto, acolho o pedido de ID 15361426 e determino a remessa dos autos ao 

Juízo da Sexta Vara Cível desta Comarca. Redistribua-se. Cuiabá, 24 de 

setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017814-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE DA SILVA COSTA (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):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017814-43.2016.8.11.0041 Vistos e etc. JOÃO 

HENRIQUE DA SILVA COSTA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados (ID: 3252132 – p. 01). 

O autor alega que em 11 de setembro de 2016 foi vítima de acidente 
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automobilístico, que lhe acarretou fratura do braço e mandíbula, com 

incapacidade parcial permanente, conforme atesta boletim de ocorrência e 

boletim de atendimento. 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 (ID 3252135). Citada, a ré ofertou defesa com documentos (ID 

5490031 / 5490060). 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, principio da causalidade/sucumbência autoral, ausência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do 

processo. No mérito, afirma que o boletim de ocorrência foi lavrado de 

forma unilateral e defende a ausência de cobertura técnica, inexistência 

de prova da suposta invalidez, a inaplicabilidade do CDC, 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. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (ID: 5615411), oportunidade em que o autor 

foi submetido ao exame pericial por médico perito da Central de 

Conciliação. O autor impugnou a contestação (ID 5780183). As partes 

foram intimadas para manifestarem o interesse no aproveitamento do 

exame pericial realizado por médico perito da Central de Conciliação (ID: 

7993535). A ré não se opõe ao laudo pericial (ID: 8206089). A parte autora 

não se manifestou. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nos 

termos do art. 12, inciso VII do Novo Código de Processo Civil, passo a 

julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório ajuizada por JOÃO HENRIQUE DA SILVA COSTA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE 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 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. Do 

comprovante de residência em nome de terceiro A preliminar arguida pela 

ré, no sentido de ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de 

comprovante de residência da autora para fixação do foro não merece 

prosperar. Conforme previsto no art. 94 e 100, paragrafo único do CPC, 

este tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura da 

ação, seja em seu domicilio, no local do acidente ou ainda no domicilio do 

réu. Nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO COM O MÉRITO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DPVAT – DIREITO PESSOAL – 

INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 94 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU – OPÇÃO DO AUTOR – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Na ação de cobrança do seguro 

obrigatório (DPVAT), o autor tem a faculdade de ingressar com a demanda 

no foro de seu domicílio ou no local do fato (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Todavia, tem a opção de propor a ação no domicílio do réu, 

conforme estabelecido no artigo 94 do Código de Processo Civil, eis que 

se trata de ação fundada em direito pessoal.” (AI, 129544/2013, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 30/04/2014, Data da publicação no DJE 07/05/2014. A 

preliminar de sucumbência autoral é questão de mérito, a qual será 

apreciada a seguir, motivo pela qual a rejeito. Mérito O autor foi vítima de 

acidente automobilístico em 11 de setembro de 2016, conforme boletim de 

ocorrência (ID: 3252135 – p. 05). A lei de regência da matéria tratada nos 

autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo 

vedada a aplicação retroativa de lei posterior. Diante desta constatação, 

verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela MP n° 340 e a Lei n° 

11.482, com vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 11.945/2009, de 

04/06/2009, ou seja, antes à ocorrência do acidente objeto da lide. 

Portanto, aplicável a Lei especial com suas respectivas alterações. O 

artigo 3º da citada lei, prevê que a vítima de acidente automobilístico faz 

jus à indenização securitária, em caso de incapacidade permanente: “Art. 

3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: [...] II – até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente;” A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. No caso, em relação à 

quantificação da invalidez o inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: 

“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional da 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) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 83 de 767



para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No que tange à 

indenização securitária, o artigo 5º da Lei 6.194, de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT é suficiente à prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente automobilístico está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência. Resta apurar se o autor 

está incapaz permanentemente, com avaliação da graduação da invalidez 

se total ou parcial, bem como a sua quantificação, a qual deve ser 

comprovada mediante perícia, para pagamento proporcional ao percentual 

da sua incapacidade. A prova documental acostada aos autos é suficiente 

para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, 

o laudo pericial elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A 

perícia foi realizada por médico perito da Central de Conciliação e 

Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluindo que o 

autor possui lesão parcial incompleta incapacitante de membro inferior 

direito (ID: 5615411). Considerando que a perícia foi realizada pelo médico 

que atua na Central de Conciliação e Mediação, sendo a mesma elaborada 

de forma sucinta, portanto, necessário esclarecer que a lesão 

incapacitante na mão direita computada em 50% deve ser calculada de 

acordo com a tabela de acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR 

DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À 

COBERTURA PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação." (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o percentual é 

de 70%. Dessa forma 50% de 70% é igual a 35%. Desta feita, provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar, no 

percentual de 35%. Com efeito, a fixação do valor da indenização do 

seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei 

n. 6.194/1974. Sobre o assunto a nossa Corte decidiu: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO 

ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO 

PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE 

LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

proferida no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em 

que se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR 

- CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ 

–ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a necessidade da 

produção de outras provas para a comprovação da debilidade da vítima. 

Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da 

SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização. 

(TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da 

publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 6.194/1994, 

como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor 

indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, que estabelece, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, 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, a sua incidência deve ser 

desde a citação, consoante o Enunciado de Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros de mora na indenização 

do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção 

monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que o pagamento do 

benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC que 

melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por JOÃO HENRIQUE DA SILVA 

COSTA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do 

CPC). Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição. Cuiabá, 21 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032776-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BANDEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAHYANNE KAROLINE FERREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1032776-37.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por EDSON 

BANDEIRA DE ARAUJO em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Determinada a intimação da parte para emendar a 

inicial e trazer aos autos o comprovante do prévio requerimento 

administrativo, a mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. 

Pois bem! De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 

319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou 

complete a petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do 

mencionado artigo, caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 
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dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou 

claramente na decisão que um dos requisitos para a propositura do pedido 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio 

requerimento administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que 

emendasse o pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. 

Contudo, devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

21 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033279-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Y. F. G. O. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 PJE n°1033279-58.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por YASMIM 

FERNANDA GARCIA OLIVEIRA CARVALHO em desfavor da PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Determinada a intimação da 

parte para emendar a inicial e aos autos o comprovante do prévio 

requerimento administrativo, a mesma deixou transcorrer in albis o prazo 

concedido. Pois bem! De acordo com o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor 

emende ou complete a petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único 

do mencionado artigo, caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 

15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No caso dos autos, 

constou claramente na decisão que um dos requisitos para a propositura 

do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT é a comprovação 

de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi determinado à 

autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos o documento 

necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não cumpriu com a 

determinação. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT 21 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023809-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELI DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023809-03.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer proposta pelo Keli de Souza Lopes contra 

UNIMED Cuiabá, em que as partes apresentaram termo de acordo para 

homologação (Id 11495843). As partes são capazes e estão devidamente 

representadas, possuindo seus procuradores poderes para transigir. A 

ação não versa sobre direito indisponível. Posto isto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo constante do ID 11495843, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e julgo extinto o feito com resolução de mérito - 

art. 487, III, “b”, do CPC. Custas remanescentes isentas, na forma do art. 

90, §3º do CPC e honorários advocatícios na forma pactuada. Após, nada 

mais sendo requerido e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de setembro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014630-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA INACIO DE ARAUJO (AUTOR(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014630-11.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de declaratória proposta por Sandra Regina Inácio de Araújo contra 

Claro S.A , em que as partes apresentaram termo de acordo para 

homologação (Id 14966326). As partes são capazes e estão devidamente 

representadas, possuindo seus procuradores poderes para transigir. A 

ação não versa sobre direito indisponível. Posto isto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo constante do ID 14966326, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e julgo extinto o feito com resolução de mérito - 

art. 487, III, “b”, do CPC. Custas remanescentes isentas, na forma do art. 

90, §3º do CPC e honorários advocatícios na forma pactuada. Após, nada 

mais sendo requerido e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029575-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO (ADVOGADO(A))

VOLK DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029575-03.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VOLK DO BRASIL LTDA EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. 

Determino a imediata redistribuição do presente feito para a 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Capital, para apensamento ao 

feito de n. 0007183-28.2014.8.11.0041, conforme endereçamento da 

inicial. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010221-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. (EXEQUENTE)

JOSE CORDEIRO CILENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA (EXECUTADO)

JOSE WILZEM MACOTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010221-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. EXECUTADO: SONIMED SERVICOS 

MEDICOS SS LTDA Vistos etc. Intimem-se as partes para que informem se 

houve o cumprimento do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

venham os autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026300-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISBENE RAUH DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026300-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISBENE RAUH DE OLIVEIRA RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A 

Vistos etc. A Requerida interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

1010673-28.2018 insurgindo-se contra a decisão de id n. 14778607, que 

deferiu a tutela de urgência reivindicada na exordial. Em sede de 

retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da 

decisão concedida, de modo que a mantenho por seus próprios 

fundamentos. Por tal motivo, oficie-se a 3ª Câmara Cível de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça prestando as informações solicitadas pelo 

Excelentíssimo Relator. Aguarde a realização da audiência de conciliação. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022781-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

ELZA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

V. D. S. B. (AUTOR(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 DESPACHO Processo: 1022781-97.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERSON DA SILVA BALBINO, ELZA DOMINGAS DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se 

a parte Requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca do 

cumprimento voluntário da sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030841-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

CELSO RODRIGUES DE MAGALHAES (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030841-25.2018.8.11.0041. 

RECONVINTE: CELSO RODRIGUES DE MAGALHAES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS Vistos etc. Determino a imediata 

redistribuição do presente feito para uma das Varas Especializadas em 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme endereçamento da inicial. 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031039-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ANTONIO FERREIRA (AUTOR(A))

MARCOS REIS DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031039-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAX ANTONIO FERREIRA RÉU: INSS Vistos etc. Determino a imediata 

redistribuição do presente feito para uma das Varas Especializadas em 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme endereçamento da inicial. 

Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007675-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO PINHEIRO LTDA - ME (REQUERIDO)

DILMA GOMES (ADVOGADO(A))

DAVI MARQUES (ADVOGADO(A))

 

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 será apreciado o pedido de 

denunciação à lide formulado pela Requerida em sua contestação e, se for 

o caso do art. 355 do Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar 

antecipado a lide. Cumpra.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032261-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO (ADVOGADO(A))

JALLES GUIMARAES LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA MARIA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme 

requerido, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de 

Processo Civil. Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de 

imediato para a Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes e, 

após, intime-se a parte executada acerca da penhora, conforme determina 

o artigo 854, §2º, do Novo CPC. Do resultado, manifestem-se as partes no 

prazo sucessivo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1029673-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ATTICIATI (ADVOGADO(A))

BOLIVAR FERREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO 

LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LSP SHOPPING LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. Analisando a petição inicial observo que os documentos 

juntados no ID 15240265 e ID 15240266 não estão abrindo e ainda, 

aparentemente, está ocorrendo uma espécie de erro. Em assim sendo, 

intime-se a parte Autora para que junte novamente os documentos 

contidos nos Ids acima mencionados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo ser observado o tipo e o tamanho do arquivo que o sistema PJE 

aceita. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de tutela 

de evidência. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1029310-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MESSIAS E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WINZON BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 
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gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o autor 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035566-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

SEVERINO CAITANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para manifestarem-se sobre 

da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE CAMPOS (EXECUTADO)

LIDIANY CAROLINE SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

CAMPOS & SANTOS DA SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 24 

de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009184-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

TUPER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME (RÉU)

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para impugnar a 

contestação a reconveção, no prazo de 15 (quinze) dias. 24 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038692-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 24 

de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021893-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GEAN ADILSON DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020541-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ELAINE AUXILIADORA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020601-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

TEREZA ROMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030687-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CANDIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018864-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE PALMEIRA BRAZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020092-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DA SILVA VERON (AUTOR(A))

E. S. F. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018518-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANTONIO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018248-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CELMO CINTRA (AUTOR(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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007206-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE OLIVEIRA CORREIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033343-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NUNES DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 817139 Nr: 23575-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA BERGAMIM PEREIRA, RICARDO JOSÉ 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA PAULISTA LTDA, ARLINDO JOSE 

BERGAMIM, KÁTIA REGINA CORREA BARROS BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS CESAR MESQUITA - 

OAB:5036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 867889 Nr: 7857-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA PICK - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OSCAR MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO RETKA - 

OAB:57.292/PR

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerido para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 738231 Nr: 34788-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO WALL STREET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WANDYR CLAIT DUARTE, 

ALCIDES CARDOSO PEREIRA CLAIT DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/O, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca de fls. 116/188, no prazo legal.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 30144 Nr: 4068-29.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMINGO LTDA, RODRIGUES & NEVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do executado por intermédio de seu advogado, 

acerca da restrição realizada nos veículos constante as fls. 625.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 764480 Nr: 17131-62.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT, Giselle Paulo Sévio da Silva - OAB:20.298-A, GRACE 

KAREN DECKER - OAB:7007/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 

12.919, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1034767 Nr: 38981-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA CORAL FRANCO RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 893757 Nr: 25740-63.2014.811.0041

 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: AMAGGI INTERNATIONAL LTD, AMAGGI EXPORTAÇÃO 

E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:OAB/MT 9.233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, MONICA 

VALERIA CORDEIRO LIMA - OAB:8.918-B/MT, SAMUEL ERNY 

CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE LORENA 

MIGLIORINI LOIK - OAB:33367

 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 inquirição da testemunha 

João Luiz de Macedo Rodrigues na Comarca de Maringá-PR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1066498 Nr: 53886-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

URDERICO BELLUFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ISMAEL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514

 Vistos etc.

Intime-se o impugnado para se manifestar, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014051-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES GERBASI (ADVOGADO(A))

NIDERA SEMENTES LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE CARLOT (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 

Vistos etc. Defiro o requerimento formulado pela Autora na petição de n. 

12122274, vez que não foi possível a citação da Requerida, conforme 

consta no documento de n. 11955174, pelo que, designo nova Audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de 

dezembro de 2018, às 12 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, observando o 

endereço indicado na petição de n. 12122274. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). No mais, mantenho as determinações contidas na 

decisão de n. 8006766. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018829-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MATHEUS KANSO BRANDINI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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: 1018829-13.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS KANSO BRANDINI DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos, conforme pleiteado em petição de id. 14706724 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: 1022792-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

GLEINY LETICIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ CARDOSO (RÉU)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (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, 
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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: 1022839-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ODACIR MIGUEL PIESANTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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: 1022839-37.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODACIR MIGUEL PIESANTI 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. 14694692 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: 1033927-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AUGUSTO FRANCISCO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033927-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERALDO AUGUSTO FRANCISCO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Revogo a sentença de id n. 15103000, pois 

proferida de forma equivocada, uma vez que inexistia qualquer 

determinação para emenda da inicial e pelo fato da exordial preencher 

todos os requisitos legais. Considerando a proximidade da audiência 

conciliatória, redesigno o ato para 14 de dezembro de 2018, às 11:30 

horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. No mais, cumpra-se conforme a decisão de id n. 13322444. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019601-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019601-10.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

RODRIGO SILVA COELHO REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A 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. 

14750445 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: 1022401-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

LYNCOLN SANTOS DA SILVA (AUTOR(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: 1022401-11.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

LYNCOLN SANTOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado em petição de id. 14543409 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: 1023629-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

FABIANA DE SOUSA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 

Vistos etc. Considerando que não foi possível a citação da Requerida, 

conforme se observa na certidão de n. 10591780, designo nova audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de 

dezembro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, observando o novo 

endereço indicado na petição de n. 12155242. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Por oportuno, determino que a parte autora, no prazo de 

10 dias, justifique sua ausência no ato realizado sob o n. 10600198. 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Faça constar no mandado as demais determinações constantes na 

decisão de n. 9556936. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026896-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS MOSCARDO (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (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: 1026896-64.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE DOS SANTOS MOSCARDO 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. 15196457 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: 1015631-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO OLIVEIRA DE BRITO (AUTOR(A))

ERODILCE SANTOS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 1015631-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO OLIVEIRA DE BRITO 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. 15032461 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: 1023923-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES NUNES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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: 1023923-73.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBERTO ALVES NUNES 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. 15283230 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: 1023645-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE (ADVOGADO(A))

VICTOR CEZAR SANO GARCIA (AUTOR(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW DO BRASIL LTDA (RÉU)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 

Vistos etc. Por meio da petição de n. 11165646 a Requerida aduz que 

recebeu o mandado de citação após a data da audiência conciliatória 

realizada no dia 04/12/2017. Observa-se que no documento de n. 

11627537, de fato a Requerida Galaxie Comércio de Veículos Ltda. fora 

citada em 07/12/2017, portanto, posterior a data da realização audiência, 

conforme se vê no termo (ID 10956420), pelo que não há que ser falar na 

possibilidade de aplicação da multa contida no art. 334 do CPC., pleiteada 

em audiência pela parte Autora. Em razão do exposto, designo nova 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 

de dezembro de 2018, às 09horas, a ser realizada na sala 03 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Considerando que todas as partes 

já estão representadas com seus respectivos advogados, as intimação 

serão exclusivamente via DJE. Resta consignado que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Por fim, postergo a análise do pedido 

de perda de objeto formulado pela Requerida BMW do Brasil Ltda. 

constante na contestação (ID. 10216091). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022969-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE FABIANO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 

Vistos etc. Designo novo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 04 de dezembro de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum, vez 

que não ocorreu a citação pessoal da Requerida, conforme se vê no 

documento de n. 11694520. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036786-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

NILSON OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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: 1036786-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON OLIVEIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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. 15282200, 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: 1013910-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

DARTAGNAN ALENXADRE TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013910-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DARTAGNAN ALENXADRE TEIXEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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. 14961088 , 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: 1003074-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PATRICIA COSTA RAMIREZ (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 

Vistos etc. Designo nova audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 91 de 767



de Processo Civil) para 04 de dezembro de 2018, às 11:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência, observando o novo endereço indicado na petição de n. 

12182568. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000883-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

IVONE LINA DOS SANTOS ROBERTO (AUTOR(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: 1000883-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVONE LINA DOS SANTOS ROBERTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a expedição de alvará judicial em 

favor da parte Requerente para levantamento da importância depositada 

em petição de id. 14633877, conforme requerido em id. 14836834, 

mediante o decurso de prazo recursal da presente. Recebo a petição de 

id. 14836834 como cumprimento de sentença do valor restante da 

condenação. Anote junto ao sistema PJE. Intime-se a parte Executada na 

pessoa de seu patrono para que efetue o pagamento da obrigação 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, §3º, Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo acima fixado e 

não havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), cada, sobre o restante (artigo 523, §2º, do Código de 

Processo Civil), iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a 

parte Executada apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037183-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO AURELIANO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037183-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAERCIO AURELIANO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado em petição de id. 14519991 , 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: 1018922-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEONARDO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

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: 1018922-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MANOEL LEONARDO OLIVEIRA RODRIGUES 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. 

14850769 , 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: 1027414-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA BRITO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027414-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO CESAR PEREIRA BRITO 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. 15414896 , 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: 1003647-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARIO DE SOUSA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003647-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE DARIO DE SOUSA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS 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. 14863795 , 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: 1013920-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO GONCALO DE ARRUDA (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(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: 1013920-25.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCO GONCALO DE ARRUDA 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 
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pleiteado em petição de id. 14887459 , 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: 1021651-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

PAMELA RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO (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: 1021651-09.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAMELA RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO 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. 14966382 , 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: 1015853-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CORREA DA SILVA (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):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015853-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO CORREA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado em petição de id. 15016229 , 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: 1008274-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUSA NEVES (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008274-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO DE SOUSA NEVES 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. 15009123 , 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: 1000189-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CELA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000189-59.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALCIDES CELA 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. 14881809 , 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: 1010146-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE LIMA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1010146-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 13 de dezembro 

de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022158-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADILSON ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022158-67.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADILSON ALVES DE SOUZA 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. 12657431, 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: 1022630-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ELVIS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022630-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELVIS RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a expedição de alvará judicial em 

favor da parte Requerente para levantamento da importância depositada 

em id. 14476473, conforme requerido em petição de id. 14944132, 

mediante o decurso de prazo recursal da presente. Recebo a petição de 

id. 14944132 como cumprimento de sentença do valor restante da 

condenação. Anote junto ao sistema PJE. Intime-se a parte Executada na 

pessoa de seu patrono para que efetue o pagamento da obrigação 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, §3º, Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo acima fixado e 

não havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), cada, sobre o restante (artigo 523, §2º, do Código de 

Processo Civil), iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a 

parte Executada apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014216-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RODRIGUES DE SA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014216-81.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

SAMUEL RODRIGUES DE SA 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. 15153888 , 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: 1025654-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GONCALINA DE CAMPOS (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):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025654-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZABETH GONCALINA 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. 15213517 , 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: 1023743-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERNANDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023743-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON FERNANDO FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos, conforme pleiteado em petição de id. 15212612, 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: 1022403-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022403-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos, conforme pleiteado em petição de id. 15212137, 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: 1031935-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

FERNANDO CRUZ DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCAS FREITAS VIANA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031935-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO CRUZ DE SANTANA 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. 15239565, 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1031137-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

MARLENE MARLI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ FELIPE MENDES DE FIGUEIREDO STRINGHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031137-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARLENE MARLI DA SILVA REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Vistos etc. Este procedimento voluntário foi ajuizado pelo filho do de cujus 

Wilson da Silva Araújo, falecido em 24/03/2018, onde requer autorização 
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para levantamento dos valores deixado a título de PIS e saldo em conta 

bancária. Portanto, este feito deverá ser redistribuído entre uma das 

Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, as quais 

possuem competência para processar e julgar questões desta natureza. 

Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ 

JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS AO 

REAJUSTE DE 28,86%, NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO SERVIDOR 

FALECIDO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Versam os autos sobre pedido 

de liberação de diferenças salariais de 28,86% devidas a falecido servidor 

público e que são objeto de alvará judicial. 2. Não é dado a ninguém 

inadimplir, ao seu arbítrio, decisão judicial, arvorando-se a decidir sobre a 

pertinência, ou não, do comando que dela se extrai, mas apenas dar-lhe 

cumprimento. Em caso de irresignação, resta ao interessado valer-se da 

via processual adequada, na qual poderá expor as razões pelas quais 

discorda do ato judicial a fim de buscar a sua suspensão. 3. Conforme 

entendimento jurisprudencial manifestado por esta corte, a expedição de 

alvará judicial para levantamento de créditos devidos a servidor falecido a 

título de 28,86% é a matéria relativa a direito das sucessões, de 

competência da Justiça Estadual, o que ressalta a necessidade de dar 

imediato cumprimento à ordem judicial que está em pleno vigo r. 4. 

Remessa necessária desprovida. (TRF 1ª R.;  RN-MS 

2003.30.00.001304-8; AC; Segunda Turma Suplementar; Relª Juíza Fed. 

Conv. Rogéria Maria Castro Debelli; Julg. 13/07/2011; DJF1 24/08/2011; 

Pág. 155). APELAÇÃO. Pedido de alvará judicial julgado procedente 

Autorização para que pessoa interditada judicialmente doe 50% de seu 

imóvel a terceiro. Sentença proferida por juízo cível Incompetência 

absoluta Competência afeta à Vara da Família e Sucessões SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA ANULADA RECURSO PREJUDICADO. Redistribuição do 

feito à Vara da Família que não se justifica Impossibilidade de o curador 

dispor de bens de incapaz a título gratuito Inteligência dos artigos 1741, 

1749, II, 1774 e 1781, do CC Impossibilidade jurídica do pedido Condição da 

ação Questão que deve ser conhecida de ofício Art. 267, VI, §3º, do CPC 

Possibilidade de julgamento do feito, nos termos do art. 515 do CPC 

Interposição do recurso de apelação que devolve as questões suscitadas 

e discutidas no processo Tribunal legitimado a apreciar o feito Sentença 

anulada EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS 

TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. (TJSP; APL 

0118946-10.2009.8.26.0003; Ac. 7385091; São Paulo; Segunda Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 25/02/2014; 

DJESP 31/03/2014). Com estas considerações e nos termos da Resolução 

n. 001/1999/TJMT, declaro este Juízo absolutamente incompetente para 

apreciar o procedimento e determino a remessa dos presentes autos para 

uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Capital. 

Intimem-se. Cumpram-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1003614-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO ELIAS (ADVOGADO(A))

EDINEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

RUTH DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO (RÉU)

FRANCISCA ERINEUDA DE MESQUITA VASCONCELOS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031514-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILISVA DA SILVA BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória objetivando citação, com custas 

recolhidas, restando pendente de comprovação nos autos, o recolhimento 

da diligência para cumprimento do ato deprecado, que deverá ser 

providenciado pela parte interessada. Dessa forma, não se tratando de 

parte de beneficiária da gratuidade, intime-se a parte requerente para 

comprovar o recolhimento da diligência para cumprimento do ato 

deprecado. Consigne-se que a parte poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o 

disposto na Portaria 64/2013/DF. Comprovado o recolhimento da diligência 

nos autos, estando a presente missiva revestida dos requisitos exigidos 

pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, 

servindo a cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição 

contida no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Se, decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação acima, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT - 

seção 7, art. 393, da CNGC/MT. Após o cumprimento, observadas as 

baixas e formalidades legais, devolva-se a presente à comarca de origem 

com nossas homenagens. Às providências. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031547-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JORGE MENDES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ressarcimento, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Isto posto, não havendo pedido de 

gratuidade a ser analisado, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do 

CPC, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial anexando nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, consignando que o não atendimento 

de tais providências acarretará no indeferimento da inicial (artigo 321, do 

CPC). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031322-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCEL HENRIQUE PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. A 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se pelos 

comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCOR/MT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 
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de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCOR e, até o momento, 

não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como posso obter 

mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série de canais 

de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, como o SAC 

0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em dúvidas, 

i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, § 3º do CPC. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos à 

conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031484-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DOS REIS SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. A 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se pelos 

comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCOR/MT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 

de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCOR e, até o momento, 

não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como posso obter 

mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série de canais 

de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, como o SAC 

0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em dúvidas, 

i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 
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prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, § 3º do CPC. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos à 

conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031643-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KATIA ELAINE SOARES GALVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. A 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se pelos 

comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCOR/MT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 

de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCOR e, até o momento, 

não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como posso obter 

mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série de canais 

de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, como o SAC 

0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em dúvidas, 

i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, § 3º do CPC. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos à 

conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013762-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD DE SOUZA CAMARGO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, O pedido formulado no Id nº 13562519, não supre a determinação 

lançada no despacho do Id 13441291, visto que os documentos anexados 

nos autos demonstra tão somente a postagem da correspondência sem o 

destinatário. Dessa forma, indefiro o prosseguimento do feito, determino 

pela 2ª (segunda) vez, que no prazo de 15 (quinze) dias, a parte 

requerente EMENDE a petição inicial, demonstrando ter havido protocolo da 

postulação administrativa, com decurso de mais de trinta junto à 

seguradora, sem ser atendido, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se voltem os autos conclusos. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012778-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

KARLLOS EMANUEL ALMEIDA CINTRA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que requerente intimado a demonstrar a falta 

de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos. No caso, o pedido 

inicial e os documentos que a instruem constam a condição de autônomo 

para o requerente, que oportunizado, deixou de se pronunciar nos autos. 

Isto posto, não havendo comprovação da hipossuficiência indefiro a 

gratuidade, intime-se o requerente, via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial - art. 290, parágrafo 

único. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017371-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GILBERTO ALVES CHAVES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Aparte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem aos 

autos requerer suspensão do processo por 60 dias, para emenda da 

inicial. Não estando o pedido recebido, indefiro a suspensão na forma 

requerida no Id 14687277. Concedo ao requerente o prazo de 30 (trinta) 

d i as ,  pa ra  cum p r i m e n t o  d o  d e s p a c h o  l a n ç a d o  n a 

movimentação138440117, para emenda do pedido inicial. Decorrido o 

prazo não havendo nos autos manifestação do requerente, intime-se o 

mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente nos autos, 

sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019269-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 15244791, para emenda do 

pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021025-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAMILA PIRES MARQUES (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 14664788, para emenda do 

pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037998-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO BATISTA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

declarando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 145657631. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023920-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA DE ALMEIDA RAMOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO
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Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que aguarda emenda do pedido inicial. No 

caso, nota-se que a petição anexada no Id nº 14836481, não pertence a 

este processo. Ante ao exposto, DETERMINO a IMEDIATA retirada da 

visibilidade da peça equivocadamente anexada nestes autos, riscando-a, 

a fim de evitar tumulto processual. Aguarde-se o cumprimento do 

despacho lançado no Id nº 14753195, após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024862-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE SALDANHA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que aguarda emenda do pedido inicial. No 

caso, nota-se que a petição anexada no Id nº 14836418, não pertence a 

este processo. Ante ao exposto, DETERMINO a IMEDIATA retirada da 

visibilidade da peça equivocadamente anexada nestes autos, riscando-a, 

a fim de evitar tumulto processual. Aguarde-se o cumprimento do 

despacho lançado no Id nº 14782328, após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024732-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

KARINE RUBIA DE CAMPOS MINEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que aguarda emenda do pedido inicial. No 

caso, nota-se que a petição anexada no Id nº 14836386, não pertence a 

este processo. Ante ao exposto, DETERMINO a IMEDIATA retirada da 

visibilidade da peça equivocadamente anexada nestes autos, riscando-a, 

a fim de evitar tumulto processual. Aguarde-se o cumprimento do 

despacho lançado no Id nº 14782603, após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025086-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDE DO NASCIMENTO SANTOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que aguarda emenda do pedido inicial. No 

caso, nota-se que a petição anexada no Id nº 14836089, não pertence a 

este processo. Ante ao exposto, DETERMINO a IMEDIATA retirada da 

visibilidade da peça equivocadamente anexada nestes autos, riscando-a, 

a fim de evitar tumulto processual. Aguarde-se o cumprimento do 

despacho lançado no Id nº 14804538, após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025531-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que aguarda emenda do pedido inicial. No 

caso, nota-se que a petição anexada no Id nº 14836045, não pertence a 

este processo. Ante ao exposto, DETERMINO a IMEDIATA retirada da 

visibilidade da peça equivocadamente anexada nestes autos, riscando-a, 

a fim de evitar tumulto processual. Aguarde-se o cumprimento do 

despacho lançado no Id nº 14804862, após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025647-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que aguarda emenda do pedido inicial. No 

caso, nota-se que a petição anexada no Id nº 148365974, não pertence a 

este processo. Ante ao exposto, DETERMINO a IMEDIATA retirada da 

visibilidade da peça equivocadamente anexada nestes autos, riscando-a, 

a fim de evitar tumulto processual. Aguarde-se o cumprimento do 

despacho lançado no Id nº 14805013, após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010092-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GEOVANE VIEIRA 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):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que houve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, Estando a representação processual 

regularizada e não havendo outra pendencia a ser sanada nos autos, 

defiro o pedido formulado no Id nº 12849317, para emenda do pedido 

inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 
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apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020268-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que houve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Ante ao exposto, não havendo outra pendencia a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 14767518, para emenda do 

pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016419-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO JOSE BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Estando a peça instruída com o comprovante de rendimento do 

requerente, defiro o pedido formulado no Id 14333645, para emenda da 

inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se prove o contrário defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC, e intime-se a parte requerente 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as 

partes que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e 

que a ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. 

Ressaltando, que estas poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015510-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VILMA CURTEZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Estando a peça instruída com o comprovante de rendimento do 

requerente, defiro o pedido formulado no Id 13690991, para emenda da 

inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se prove o contrário defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC, e intime-se a parte requerente 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as 

partes que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e 

que a ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. 

Ressaltando, que estas poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016869-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar a inicial, vem aos autos 

requerer no Id nº 14687890, a suspensão do processo por 60 (sessenta) 

dias. Não estando o pedido inicial recebido, concedo ao requerente o 

prazo de 30 (trinta) dias, para emenda do pedido inicial, na forma 

ordenada no despacho lançado no Id 13840030. Decorrido o prazo não 

havendo nos autos manifestação do requerente, intime-se o mesmo, para 

no prazo de cinco dias, suprir a falha existente nos autos, sob pena de 

extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016865-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VANDERLEI BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar a inicial, vem aos autos 

requerer no Id nº 14687390, a suspensão do processo por 60 (sessenta) 

dias. Não estando o pedido inicial recebido, concedo ao requerente o 

prazo de 30 (trinta) dias, para emenda do pedido inicial, na forma 

ordenada no despacho lançado no Id 13840074. Decorrido o prazo não 

havendo nos autos manifestação do requerente, intime-se o mesmo, para 

no prazo de cinco dias, suprir a falha existente nos autos, sob pena de 

extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017405-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar a inicial, vem aos autos 

requerer no Id nº 14687976, a suspensão do processo por 60 (sessenta) 

dias. Não estando o pedido inicial recebido, concedo ao requerente o 

prazo de 30 (trinta) dias, para emenda do pedido inicial, na forma 

ordenada no despacho lançado no Id 13840212. Decorrido o prazo não 

havendo nos autos manifestação do requerente, intime-se o mesmo, para 

no prazo de cinco dias, suprir a falha existente nos autos, sob pena de 

extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026615-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Estando a peça instruída com o comprovante de rendimento do 

requerente, defiro o pedido formulado no Id 13791237, para emenda da 

inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se prove o contrário defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC, e intime-se a parte requerente 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as 

partes que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e 

que a ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. 

Ressaltando, que estas poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032928-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

BRUNO CEZAR ROBERTO NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL FOSSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS 

ECOLOGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA - ME (RÉU)

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MAURO SERGIO BOTELHO DUARTE SILVA (RÉU)

LEO CATALA JORGE (ADVOGADO(A))

DANIEL CATALA COUTINHO (RÉU)

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025683-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar a inicial, vem aos autos 

requerer no Id nº 14835079, a suspensão do processo. Não estando o 

pedido inicial recebido, concedo a parte requerente o prazo de 30 (trinta) 

dias, para emenda do pedido inicial, na forma ordenada no despacho 

lançado no Id 14813084. Decorrido o prazo não havendo nos autos 

manifestação do requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco 

dias, suprir a falha existente nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 

1º, do CPC. A seguir, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023551-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

MARIA SERGIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LARISSA DOS SANTOS SILVA

 

PJE n. 1023551-56.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) Adequar sua qualificação 

pessoal, acrescentando seu endereço eletrônico (art.319, II do CPC). 2) 

Indicar sua opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou 

mediação (artigo 319, VII do CPC). Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para minutar decisão com pedido de tutela de urgência. 
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Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031054-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

SIDICLEI RODRIGUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LARISSA DOS SANTOS SILVA

 

PJE n. 1031054-31.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) Juntar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, holerite, CTPS), sob pena de indeferimento do benefício; 

2) JUNTAR comprovante de endereço em seu próprio nome; 3) JUNTAR as 

cópias dos contratos mencionados na exordial cujas assinaturas deverão 

ser submetidas à perícia grafotécnica; 4) Indicar sua opção pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou mediação (artigo 319, VII 

do CPC). 5) Adequar o valor da causa, uma vez que este deve 

corresponder ao benefício patrimonial pleiteado, tanto no que se refere ao 

pedido de indenização quanto ao pedido declaratório (art. 292, V e VI do 

CPC). Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para minutar 

decisão com pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 819511 Nr: 25785-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA DE FIGUEIREDO HUGUENEY, IDETE MARIA 

FERNANDES DE PAPAZIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIETE IZABEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CECILIO DE MESQUITA - 

OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB: 10.737

 Código do Processo nº 819511

Vistos,

A parte requerente requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

A sentença transitou em julgado (fls. 42), e não havendo comprovação da 

prestação de contas nem do pagamento da condenação nos autos, defiro 

o pedido de execução formulado nos autos.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a obrigação estipulada em sentença, bem como 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.

 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.

Considerando a informação contida no ofício recebido do Detran as folhas 

124/126, defiro o pedido do exequente, oficie-se ao Juízo responsável 

pela inclusão da restrição Renajud, solicitando a baixa da contrição, 

devendo o expediente ser instruído com cópia da sentença e dos 

documentos de folhas 124/126.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 825140 Nr: 31153-91.2013.811.0041

 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: ANTONIA HELOIZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos para a 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1138459 Nr: 26779-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL URBANO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Certifico a necessidade de nova publicação do despacho de fls. 160/161, 

ante ao não cadastramento do patrono da parte junto ao sistema Apolo: 

Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize a representação processual, sob pena de ineficácia dos 

atos praticados pelo r.causídico peticionante (artigo 104, §2º do CPC). 

Comprovando a regular substituição postulatória do feito, ficando 

sobrestado a análise das petições de fls.156/158. Decorrido o prazo in 

albis, certifique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 829220 Nr: 35039-98.2013.811.0041

 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: ENIR JOSE BERTHOLDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

SCHEILLA C. L. MORAES - OAB:10222

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos para a 1ª Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 399170 Nr: 32738-23.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA MIRANDA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, ROSELY 

AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Rosely Amaral de Souza, 

para devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 735318 Nr: 31666-30.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do cumprimento voluntário da sentença de fls. 

216/219

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 345860 Nr: 15958-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTE FLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DAS GRAÇAS PINHEIRO BATALHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 345860

Vistos,

A parte requerente requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

A sentença transitou em julgado (fls. 133), e não havendo comprovação 

do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado às folhas 128/131.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

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.

 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.

Considerando a informação contida no ofício recebido do Detran as folhas 

124/126, defiro o pedido do exequente, oficie-se ao Juízo responsável 

pela inclusão da restrição Renajud, solicitando a baixa da contrição, 

devendo o expediente ser instruído com cópia da sentença e dos 

documentos de folhas 124/126.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167755 Nr: 39150-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO BRITO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 1167755

Vistos,

A parte autora vem requerer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

A sentença no caso, já transitou em julgado (fls. 124), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado as folhas 121/123.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

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, 

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.

 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, 20 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 377445 Nr: 13464-73.2009.811.0041

 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: JERSON SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709, OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - OAB:3.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos para a 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 212350 Nr: 159-47.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Dalbo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compensados Vibel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTODIO - 

OAB:3727/MT, ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO - 

OAB:5649-MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos para a 1ª Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770334 Nr: 23344-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, HSBC 

BANK BRASIL S/A, QUINTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS 

DA 2ªCIRCUNSCRIÇÃO IMOB. DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANIA LIBORIO FELICIANO - 

OAB:7528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, WILSON SALES 

BELCHIOR - OAB:21.150A

 Intimação do advogado, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, para, proceder 

no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822770 Nr: 28917-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 267/284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1060670 Nr: 51316-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 156/159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 350388 Nr: 20954-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFN PÚBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTO BARBOSA - OAB:6199, 

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da impugnação da penhora de fls. 456/463.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1029023 Nr: 36303-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSYMEIRE PRISCILA BARBOSA MESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 879202 Nr: 16312-57.2014.811.0041

 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: CREIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TURISMO E 

HOSPITALIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA DE ASSIS VELOZO 

BRAGA - OAB:16078/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JULYEFFERSON 

CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - OAB:17844 - OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 305783 Nr: 15637-41.2007.811.0041

 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: ADEMIR DE ÁVILA, NOIZE CRISTINA DE FRANÇA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO SÃO THOMÉ LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6228

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 550 pelo 

motivo desconhecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945837 Nr: 57905-66.2014.811.0041

 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: BANCO BANKPAR S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 62 pelo motivo 

não existe o número.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 8378 Nr: 11219-41.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garantia Engenharia Ind. e Com. Ltda., ATIVA 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELCY LUIZ DALL´ACQUA - 
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OAB:2.718-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 811199 Nr: 17690-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA S. GARCIA - 

OAB:14653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 83 pelo motivo 

mudou-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214746 Nr: 23591-12.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE 

LIMA-ME, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 164815 Nr: 14756-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MARCELO SILVEIRA DE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR ALVES MARQUEZAN, GRÁFICA E 

EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA CAPISTRANO 

DIAS MAGALHÃES - OAB:10.800-MT, RAFAEL MORAIS DALTRO - 

OAB:12134/MT, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, ELIANETH G DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. 

PÚBLICA, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Intimação da parte autora para no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120298 Nr: 18893-74.2016.811.0041

 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: RAFAEL PEDRO 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 207/221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 403661 Nr: 35654-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARFIBRAS SERVIÇOS EM FIBRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, PAOLA REZENDE BEJARANO - 

OAB:22.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação para parte autora, manifestar-se 

acerca da correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116284 Nr: 17142-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE LORRAINE DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Cód. n.º 1116284

VISTOS,

A parte Requerida interpôs as fls.198/203, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença prolatada às fls. 194/197, visando suprir a omissão apontada 

no “decisum”, sob o fundamento de esta estar contraditória ao arbitrar 

valor superior ao apurado na perícia médica judicial.

Instada a manifestar, a parte Requerente apresentou contrarrazões às fls. 

205/211, entendendo que a decisão atacada está correta e deve ser 

mantida.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Conheço dos embargos em vista dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade de acordo com o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No entanto não vislumbro qualquer ausência de ponto importante no 

conteúdo da sentença que possa configurar omissão porquanto o valor 

arbitrado na sentença está de acordo com as lesões descritas na tabela 

da SUSEP conforme já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 

19/06/2012)

Outrossim, verifico que a Requerida pretende reexaminar a causa por 

meio de recurso que não possui esta finalidade, de forma que, caso se 

posicione contrário ao provimento jurisdicional, deverá buscar sua 

modificação pelo recurso próprio.

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 

1022 do NCPC JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024541-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

GABRIEL LOPES MARIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

VISTOS EM SANEADOR, Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a 

sanear e organizar o processo. 1- DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 
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SANEAMENTO: A presente demanda não apresenta complexidade em 

matéria de fato ou de direito, razão pela qual deixo de designar audiência 

de saneamento (art. 357, §3º, do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. 

As preliminares arguidas em contestação serão apreciadas por ocasião 

do julgamento do mérito. 4) Das questões de fato controvertidas, sobre as 

quais recairá a atividade probatória: 4.1) A irreversibilidade das sequelas 

(permanente/temporária), grau de comprometimento do membro afetado 

(total/parcial), a extensão das perdas anatômicas ou funcionais 

lesionadas (completa/incompleta) e sendo incompleta a repercussão 

(intensa/média/leve/residual), bem ainda se a lesão decorreu do acidente 

tratado nestes autos. 5) FIXO COMO REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS 

DA PROVA o disposto no caput do artigo 373 do CPC, máxime porque não 

se verifica a incidência de hipossuficiência técnica e /ou probatória de 

nenhuma das partes envolvidas a ensejar a redistribuição dinâmica 

prevista no §1º do artigo 373 do estatuto processual, nem a complexidade 

a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 do mesmo diploma. Assim, 

atribuído o ônus de provar à parte a alegação levada a efeito, em caso de 

não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como 

consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de 

sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de direito relevantes para 

a decisão do mérito consistem em: A responsabilidade da Seguradora pelo 

pagamento a título de indenização por invalidez equivalente ao grau de 

incapacidade constatado, nos termos da Tabela anexa à Lei nº 

11.945/2009, e incidência de correção monetária desde a edição da MP n. 

340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 

19/06/2012) Súmula 544 - 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. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da controvérsia 

existente no presente feito a ensejar realização de PROVA PERICIAL 

MÉDICA, a qual foi postulada por AMBAS AS PARTES. Dispõe o art. 95 do 

CPC, que compete às partes o RATEIO DO ADIANTAMENTO das despesas 

decorrentes de perícia quando o pedido foi formulado por ambas as 

partes. Todavia, no caso em tela como a parte Autora é beneficiária da 

justiça gratuita, competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos 

termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 

95 do CPC, se ao final restar vencida ou sucumbente em parte. Ressalto 

que POR SER TRATAR DE PROVA PERICIAL imprescindível para o 

desfecho da lide, o não comparecimento injustificado para o ato, o 

descumprimento ou a recusa da parte Requerida em efetuar o 

adiantamento da sua cota parte dos honorários periciais, SERÁ 

interpretado como litigância de má-fé, com a condenação ao pagamento de 

multa, revertida em favor da parte adversa (CPC, art. 79 e seguintes). 

Além do mais, cumpre lembrar que caso a Seguradora Requerida seja 

vencedora da lide, nada impede de buscar o ressarcimento dos 

honorários adiantados diretamente do Estado.(CPC, art.82,§2º) Sendo 

assim, NOMEIO como Perito Judicial o médico REINALDO PRESTES NETO, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual, pode ser 

encontrado na Avenida Aclimação, nº 265, Predio Prevencor, Anexo ao 

Hospital São Mateus, bairro Bosque da Saúde, CEP. 78050-040, 

Cuiabá-MT, pelos Telefones nº (65) 3051-2376, (65) 3051-2250 

(consultório), ou pelo e-mail reiprestes@hotmail.com, para realizar perícia 

na parte Autora, observando o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual 

fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo após o início 

dos trabalhos. Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Em caso de improcedência da ação ou 

sucumbência recíproca, após o trânsito em julgado, será expedida em 

favor do expert a CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários 

periciais que lhes são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016. Nos demais casos a parte 

Requerida/vencedora deverá ser intimada para efetuar o pagamento do 

percentual remanescente, sob pena de execução forçada. INTIME-SE o 

Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) dias 

(art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes. Sobrevindo manifestação do perito, 

INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

depósito nos autos do valor correspondente à sua cota parte dos 

honorários periciais. Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, 

inclusive a parte Autora para comparecimento no local indicado pelo perito 

para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 8) 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). 9) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos honorários periciais ADIANTADOS pela parte Requerida em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 

477,§1º do CPC). 10) Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON WALDEMAR DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA

 

PJe nº1005173-52.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. RECEBO a EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA INICIAL do Id.13224152 ao Id.13224229. Cuida-se de 

ação intitulada AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA 

ANTECIPADA, aventada por ANDERSON WALDEMAR DE ALMEIDA 

FERREIRA, em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A (1ª 

Ré) e MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA 

(2ª Ré), postulando a parte Autora pela concessão de tutela de urgência 

para que as Requeridas se abstenham de efetuar cobrança relativa à taxa 

de evolução de obra do imóvel adquirido pelo Autor. Relata o Autor que, 

em 05/05/2015 firmou com as requeridas um contrato de compra e venda 

da unidade habitacional na planta, localizada no Condomínio Chapada 

Diamantina, no Dom Aquino, Bloco J, Apartamento 108. Afirma que, 

recebeu as chaves do imóvel em 15/01/2016, mesmo o apartamento 

estando concluído desde 22/10/2015, assinalando que outros imóveis no 

mesmo bloco do Requerente já teriam recebido as chaves do apartamento 

em 09/10/2015. Continua o Autor, narrando que durante todo o período 

compreendido entre a expedição do habite-se até a entrega das chaves e 

da posse do imóvel ao Requerente, este foi obrigado a pagar 

indevidamente a taxa de evolução de obra, uma vez que as Requeridas 

não teriam comunicado à instituição financeira acerca da conclusão da 

obra, e o Requerente foi obrigado a adimplir os juros mesmo já estando 

com a posse do apartamento. Desta forma, a fim de cessar ameaça a 

direito supostamente sofrida, o Autor propôs a presente ação, objetivando 

em sede de tutela de urgência que: [...] a) A concessão, initio litis, e sem 

audiência da parte contrária, da TUTELA ANTECIPADA para o fim de 

determinar que a Requerida se abstenha de realizar exigência das 

cobranças indevidas lançadas a título de evolução de obra a partir de 

outubro/15, assim como de impedir que o nome do Autor seja inserido no 

cadastro de inadimplentes e caso já tenha incluído que seja baixado as 

restrições existentes, sob pena de aplicação de multa diária no 

descumprimento da ordem judicial; (Id.13224174 pág.22/23) É o 

necessário. DECIDO A despeito de ser oportunizado a parte Autora 

formular adequadamente o pedido de tutela provisória, indicando com 

clareza sob qual fundamento jurídico pretende que o pleito seja analisado 

(Id.12953719), o Requerente repetiu o pleito e a causa de pedir, 

novamente, assinalando os dois institutos (artigo 300 e artigo 311, ambos 

do CPC), a fim de que ver apreciado o pedido de tutela provisória. Com 

efeito, à luz do artigo 139 ao artigo 140 do mesmo Diploma Legal, tendo a 

parte apresentado os dois institutos na causa de pedir, à míngua dos 
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documentos juntados que inviabiliza de pronto o deferimento da tutela de 

evidência (artigo 311), reputo adequado analisar o pleito sob a égide do 

instituto da tutela provisória de urgência (artigo 300), em tese, a regra 

processual para o pleito. Destarte, compreendido como Tutela de 

Urgência, exige para o deferimento da medida, que se evidencie a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu, tenho que os elementos de prova acostados à exordial, 

dão conta, neste momento processual de cognição sumária, da 

probabilidade parcial do direito Autoral. Digo isso pois, é indene a relação 

jurídica existente entre as partes pelo contrato de compra e venda 

anexado ao Id.12012412, bem como que o imóvel do Autor foi imitido na 

posse do imóvel em 15/01/2016 (Id.12012420), ao passo que a certidão do 

habite-se foi emitida em 10/12/2015. Contudo, não se pode afirmar qual o 

real motivo para que o Autor recebesse as chaves e a posse do imóvel 

apenas em 15/01/2016, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova 

capaz de identificar a existência de mora, e sobre quem ela recairia (Autor 

ou Requeridas). Relembro que, foi determinado ao Requerente que 

identificasse com clareza seu pedido de tutela, instruindo o pleito com 

provas que sustentasse a verossimilhança das alegações, o Autor não 

trouxe aos autos qualquer prova de que constituiu a parte Ré em mora, 

formalmente ou informalmente. Por outro lado, não se pode olvidar que, o 

extrato do Id.12012411 apresenta débitos lançados em desfavor do Autor, 

denominados “juros contratuais de fase de obra”, datados de 20/07/2016 

em diante, ou seja, após a data em que o Requerente foi imitido na posse 

(15/01/2016). Essa circunstância, caracteriza conduta indevida, se acordo 

com o entendimento jurisprudencial dominante, no sentido de ser indevida 

a cobrança, seguido pelo Tribunal de Justiça deste Estado: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO 

IMÓVEL CARACTERIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

(ILEGITIMIDADE) - REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS 

CHAVES– EXAURIMENTO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - 

ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – DEVER 

DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) – ALUGUÉIS 

COMPROVADOS – “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA” – DEVOLUÇÃO 

DEVIDA NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO 

DANO MORAL – RECURSO ADESIVO INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA – 

IMPROVIDO .1.A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da 

demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro 

responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a 

Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.2.1. A 

compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pela adquirente após o 

prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva 

entrega das chaves. 2. A situação enfrentada pela autora não ficou no 

plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento 

contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel gerou 

ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver 

atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, 

bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.3.Estes danos devem 

ser sopesados em seus variados aspectos e arbitrar o valor dentro da 

razoabilidade e da proporcionalidade, no caso, R$ 10.000,00. Correção 

monetária a partir do julgamento pelo Tribunal e juros de mora, em sendo 

desacerto contratual, a partir da citação válida.4.No que tange aos danos 

emergentes, caracterizado na necessidade de locação de moradia e pela 

impossibilidade de uso do imóvel adquirido, comprovado, deve prevalecer 

o entendimento singular, porém deve compreender o período de setembro 

de 2012 até a efetiva entrega do imóvel.5. Quanto aos “juros de obra” ou 

“taxa de evolução de construção”, no período de atraso de entrega do 

imóvel, sendo uma responsabilidade da construtora a sua restituição é 

devida na forma simples, pois, não foi comprovada má-fé quando 

cobradas do adquirente. (Ap 152010/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, 

Publicado no DJE 27/08/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

– ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - PAGAMENTO INDEVIDO DE 

COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE 

OBRA E DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE 

RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE DE TODOS DOS ENVOLVIDOS NA 

CADEIA DE CONSUMO – LIMITAÇÃO AO QUE CADA FORNECEDOR 

RECEBEU INDEVIDAMENTE – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no 

sentido de que, versando relação de consumo, a solução da controvérsia 

deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada 

na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de 

produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 7º da Lei Consumerista. Desse modo, não há como deixar 

de reconhecer à responsabilidade das empresas Gold Black 

Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Avance Negócios Imobiliários 

Ltda. ao pagamento das verbas fixadas na sentença, porquanto está 

evidenciada sua responsabilidade, ainda que solidária, mormente quando 

constatado ter, a empresa Avance, figurado como vendedora da unidade 

residencial e, nessa qualidade, beneficiada com o recebimento da 

malfadada comissão/taxa de corretagem, consoante documento de fls. 

123.Todavia, a responsabilidade das referidas empresas deve se limitar 

ao que cada uma recebeu indevidamente. (Ap 25662/2018, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) Destarte, a despeito de não 

haver nos autos os motivos pelos quais houve o alegado atraso na 

entrega das chaves do imóvel do Autor, é certo que a cobrança de taxa 

de evolução de obra, após a imissão na posse, aliado à presunção de 

boa-fé e as garantias consumeiristas, pratica indevida, entendo presente 

a probabilidade do direito ao pedido de tutela provisória, porém apenas 

sobre os débitos evidenciados nos extratos colacionados pelo Autor no 

Id.12012411, porquanto inexiste nos autos a prova da cobrança indevida 

ocorrida após outubro/2015, uma vez que não restou esclarecido nesta 

prematura fase processual, sobre quem recai a mora na entrega do 

imóvel. Na mesma linha, identifico a presença do perigo de dano, na 

medida em que, havendo débitos, aparentemente indevidos, lançados no 

sistema das Requeridas em desfavor do Autor, cuja legalidade 

encontra-se sub judice, é indene o inadimplemento e o direito de as 

Requeridas empreenderem os meios necessários à cobrança dos valores, 

inclusive com a inscrição dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, risco de danos abstratos. Por fim, reputo inexistente o perigo da 

irreversibilidade da medida de urgência às Requeridas, já que poderão 

satisfazer o crédito de inúmeras maneiras judiciais ou extrajudiciais, em 

caso de improcedência desta demanda; o que não pode ser afirmado em 

relação ao Autor, que corre efetivamente o risco de sofrer constrição dos 

seus dados por débitos reputado indevido. ANTE O EXPOSTO, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do 

CPC, DEFIRO PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte 

Requerente, para DETERMINAR que as Requeridas MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S.A (1ª Ré) e MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA (2ª Ré): 1) Se ABSTENHAM de realizar 

cobranças de qualquer espécie sobre o débito sub judice nesta demanda, 

oriundo do contrato de compra e venda de imóvel habitacional anexado ao 

Id.12953719, consistente nas taxas de evolução de obra lançadas sobre o 

registro do Autor ANDERSON WALDEMAR DE ALMEIDA FERREIRA, a partir 

de 15/01/2016, sendo VEDADO inclusive o envio dos dados do Autor aos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e 

CONGÊNERES); caso já exista restrição ao crédito enviado pela Ré quanto 

ao débito em análise, DETERMINO a EXCLUSÃO da anotação no prazo de 

24h (vinte e quatro horas), sob pena de responsabilidade civil e criminal 

(art. 71 – CDC), além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA 

que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-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. Por derradeiro, 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. 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). DETERMINO o cumprimento 

URGENTE da ordem, ficando desde já autorizada a realização da diligência 

pelo Oficial de Justiça Plantonista. Derradeiro, não tendo a parte Autora 

atendido a ordem do juízo quanto a indicação dos documentos que 

pretende que permaneçam nos autos, o que autorizaria o juízo 
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indisponibilizar indistintamente os que reputar desnecessário, em 

homenagem ao principio da cooperação, postergo retirada dos 

documentos para o saneamento do feito, podendo o Autor até esse 

momento, cumprir adequadamente a ordem proferida no despacho inicial 

desta demanda. Assim, DETERMINO a retirada da visibilidade tão somente 

da petição inicial substituída, que se encontra no Id.12012760, a qual 

deverá ser riscada e tornada indisponível, na forma do artigo 32, §4º da 

Resolução nº03/2018-TP. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019295-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Processo nº1019295-70.2018.8.11.0041 VISTOS, A parte Autora 

propugnou no Identificador nº 15240350, pela extinção do feito por 

desistência da ação. Dispensada a anuência da parte Requerida por não 

ter sido citada. Dessa forma, nos termos do que dispõe o artigo 485, VIII, 

do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a 

angularização processual. Observadas as formalidades e baixas legais, 

ARQUIVEM-SE os autos. P. I. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032573-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. P. (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA REZENDE SOUSA OAB - 592.874.201-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

DECOLAR. COM LTDA. (RÉU)

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (RÉU)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

JEFFERSON NUNES FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Processo nº 1032573-75.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre a parte Autora e a DECOLAR. COM 

LTDA juntado no ID 14450648/14450689, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso III do NCPC, somente com relação a DECOLAR. COM. As partes 

ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º do CPC. INTIME-SE a parte autora para 

manifestar interesse ao prosseguimento do feito, em relação às 

Requeridas COMPANHIA PANAMENA DE AVIACION S/A e GOL LINHAS 

AÉREAS S.A. Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as 

providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1020522-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA PAES DE BARROS ARGUELLO (REQUERENTE)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA

 

PJe nº1020522-95.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL do Id.14976810 ao Id.14977020. 

Cuida-se de ação intitulada “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE 

REQUISITO UNIVERSITÁRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR” proposta por ELLEN 

CRISTINA PAES DE BARROS ARGUELLO em face de IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, objetivando o deferimento de medida incidental de 

urgência a fim de que a Ré promova o lançamento de nota acadêmica 

relativa ao 2º semestre do ano de 2017, no curso de graduação em 

“Arquitetura e Urbanismo” contratado. Discorre em extensas alegações 

todas as dificuldades enfrentadas na vida pessoal e que foram 

superadas, possibilitando o ingresso da Requerente no curso de 

graduação ofertado pela instituição de ensino Requerida, através do 

programa de financiamento estudantil do governo federal FIES. Assevera 

a Autora que dentre as particularidades pessoais, estão os descontroles 

psíquicos de ansiedade e síndrome do pânico, para os quais faz uso de 

medicamento de venda restrita, afirmando que sempre na época de 

entrega de projetos acadêmicos sofre com crises em ambos os distúrbios, 

sendo alertado pelo seu psiquiatra que tais doenças deverão ser curadas 

quando concluir o curso superior e conquistar alguma estabilidade 

financeira. Narra a Requerente que, cursou integralmente a graduação até 

o 9º semestre (penúltimo) do curso e para concluir o período precisaria 

ser aprovada na disciplina “Estágio Supervisionado”, ministrada via online 

no portal do aluno. Contudo, informa a Autora que nas vésperas da última 

postagem do relatório final da disciplina prática, precisou se ausentar das 

atividades universitárias em razão de algumas crises de síndrome do 

pânico e ansiedade, sendo atestado pelo seu médico 30 (trinta) dias de 

afastamento para apresentar na faculdade, caso necessário. Além disso, 

teria acompanhado seu pai em um procedimento de cateterismo, em razão 

de um infarto do miocárdio durante a semana e véspera da última 

postagem do relatório acadêmico. Situações que, segundo a Requerente a 

fizeram esquecer de realizar a postagem do seu relatório em tempo hábil, 

afirmando que ainda tentou postar, o relatório ao chegar em casa, porém o 

prazo havia de encerrado há poucas horas e a Autora não conseguiu 

enviar o material. Razão disso, mesmo após inúmeras tentativas de 

justificar com a coordenadora do curso, bem como setor jurídico da 

instituição Ré, a fim de que fosse recebido o relatório físico da Autora e 

lançado a nota de avaliação do semestre, a Ré teria se recusado a 

acolher os pedidos e, por consequência, reprovado a Requerente, que por 

esta razão estaria impedida de cursar o 10º e último período do curso de 

graduação. Com efeito, compareceu a Autora em juízo a fim de que fosse 

concedido em caráter antecipado antecedente a tutela de urgência 

objetivando: [...] c) Seja o Pedido Liminar deferido em medida de urgência, 

ordenando-se o IMEDIATO LANÇAMENTO DA NOTA NA MATÉRIA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO; [...] (Id.14977017 pág.13) Vieram-me 

conclusos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, sobressai da Constituição 

Federal, o direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário no inciso 

XXXV do artigo 5º, sem estabelecer limitações ou condicionantes, 

porquanto o direito de ação, configura mecanismo essencial no sistema 

democrático do Estado de Direito. Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

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. Todavia, não se pode supor, que o “direito de 

ação”, assegure, obstinadamente, pronunciamento de mérito, em todo o 

procedimento proposto pelo jurisdicionado, sem qualquer tipo de controle 

subjetivo dessa importante conquista constitucional. Razão disso, para o 

exercício do direito de ação, a lei processual condiciona à demonstração 

de elementos técnicos procedimentais específicos que, viabilizam a 

entrega da prestação jurisdicional eficaz, econômica, sobretudo 

satisfativa, quando imprescindível à proteção do direito. Dentre esses 

elementos, havia o que se conhecia como condições da ação, atualmente 

revelada em pressupostos processuais (provimento de admissibilidade da 

ação) e prejudiciais de mérito (provimento de mérito), ambos violados na 

exordial em análise, cuja ausência implica no indeferimento da petição 

inicial sem apreciação do mérito, após cognição de ofício, confira: Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: [...] I - for inepta; [...] IV - não 

atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a 

petição inicial quando: [...] II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 
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fatos não decorrer logicamente a conclusão; [...] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [...] IV - verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo; [...] § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria 

constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [...] Com efeito, as 

condições da ação não disciplinam propriamente o direito de ação, mas, 

sim, o seu regular exercício; vale dizer, os elementos necessários para um 

pronunciamento de mérito (provisório ou final). Nesse sentido, é a lição, 

sempre precisa, do mestre Luiz Guilherme Marinoni, ipsis litteris: [...] A 

sentença que reconhece a ausência de uma das condições da ação 

apenas impede que a ação continue a se desenvolver, mas não nega que 

a ação foi exercida. O direito de ação e a ação são exercidos ainda que 

não ocorra a apreciação da afirmação da violação ou da ameaça do direito 

material, mas apenas a resposta jurisdicional – que também é uma tutela 

jurisdicional – de que essa apreciação está impedida em razão da 

ausência de condição da ação. [...] (in Curso de Direito Processual Civil: 

Teoria Geral do Processo, v. 1, 6ª ed. Rev., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, pág.219) (destaquei) Ratifica essa compreensão 

hermenêutica, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal: […]. 

III. Garantia da jurisdição: alcance. O art. 5º, XXXV, assegura o acesso à 

jurisdição, mas não o direito à decisão de mérito, que pende - é um truísmo 

- de presença dos pressupostos do processo e das condições de ação, 

de regra, disciplinados pelo direito ordinário. […] (STF, 1ª Turma, RE nº 

273.791/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/09/2000) (destaquei) 

Nessa diretriz, o juízo de admissibilidade da exordial a fim de vislumbrar 

eventual inépcia da inicial e a ausência dos pressupostos de constituição 

e desenvolvimento válido e regular do processo, está indissoluvelmente 

ligados aos princípios da economia e da eficiência. A par dessas 

considerações, retomo a situação dos autos acerca da propositura de 

ação com incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido, no que 

tange ao pedido de tutela provisória. Ao passo que no que tange ao mérito 

final, indicado como causa de emenda à inicial antecedente, se revelar 

incompatível com o sistema jurídico constitucional. De proêmio, registro 

que, na decisão inicial que concedeu o benefício da justiça gratuita à parte 

Autora (Id.14591196), foram assinaladas observações atinentes às 

incompatibilidades entre a modalidade de tutela provisória vindicada, a 

causa de pedir e o pedido formulado, dentre as quais estava o fato de na 

causa de pedir, a Autora discorrer sobre a recusa da Ré em receber o 

relatório de conclusão da disciplina “Estagio Supervisionado”, e na 

formulação do pedido de tutela provisória, pleitear “que a Ré matriculasse 

a Requerente no último semestre do curso superior realizado” 

(Id.14095221 pág.13). Litteres: [...] a) Seja a presente Ação recebida como 

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EFETIVAÇÃO 

DE MATRÍCULA EM ÚLTIMO SEMESTRE DE CURSO SUPERIOR, nos termos 

dos Artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil; (sic pedido inicialmente 

formulado pela Autora, Id.14095221 pág.13) (destaque original) Sendo 

proferida a seguinte ordem inaugural: [...] Demais disso, em homenagem 

aos princípios norteadores da relação processual, especialmente o da 

cooperação e celeridade, devo advertir à parte Autora que, não 

identifiquei nos pedidos a pretensão discorrida durante toda a exordial, e 

que se apresenta como causa de pedir da presente demanda, qual seja, o 

recebimento do relatório final do estágio supervisionado pela Requerida, 

tendo a Autora se reservado em formular o pedido de matrícula no último 

semestre do curso de graduação trilhado. Saliento que, para o pleito 

isolado da obrigação de fazer formulada na exordial (matricular a Autora 

no último semestre), reputo indispensável a demonstração da efetiva 

recusa da Requerida, sobretudo os motivos dessa alegada conduta. 

Pormenorizo explicando que, as provas existentes nos autos não 

demonstram recusa em inserção da Requerente no 10º período do curso, 

conduzindo à conclusão de que está sendo imposto a repetição das 

disciplinas nas quais a Autora foi reprovada, especialmente o estágio 

supervisionado face a intempestividade do relatório final do exercício da 

disciplina, razão porque faculto a Requerente complementar a medida 

trazendo na emenda elementos ligados a alegada recusa da Ré em 

“matricular” a Autora e quais os motivos apresentados pela instituição de 

ensino. [...] 2) Adequar os pedidos à pretensão discorrida na causa de 

pedir, podendo corroborar o pleito com elementos de prova da alegada 

recusa da Ré em matricular a Requerente no último período do curso, bem 

como o motivo da recusa. [...] (sic parte da Id.14591196 pág.2) (destaque 

original) Todavia, a Requerente por oportunidade da emenda a inicial 

substitutiva (Id.14977017), novamente: a) não formulou o pedido de 

maneira clara e condizente à causa de pedir; b) deixou de esclarecer 

acerca das disciplinas que constam como reprovadas, e que poderia estar 

inviabilizando a aceitação de sua matrícula pela Requerida; e por fim, c) 

não corroborou a alegada recusa da Ré em matricular a Autora. Desta 

vez, mantendo incólume a causa de pedir, pleiteou como tutela de urgência 

que a Requerida lançasse a nota relativa a matéria do estágio 

supervisionado (conforme replicado no relatório desta decisão em linha 

volvidas). No entanto, sem qualquer conclusão lógica, tento em vista que a 

Autora não adequou na emenda à inicial a causa de pedir da tutela 

provisória, o pedido de “lançamento da nota”, formulado de maneira 

genérica, possui a seguinte fundamentação: [...] O Direito que se requer é 

que seja reconhecido integralmente o cumprimento da matéria Estágio 

Supervisionado e recebido o último trabalho à ele atinente, com o 

consequente lançamento da nota final (DOC_10). Ressalte-se as 

tentativas de entrega física do trabalho por parte da Requerente, inclusive 

alertando a universidade em notificação para tentativa de entrega junto a 

Reitoria no Campus Beira Rio/funcionária atendente Sra. Lais Soares - 

todavia, sendo NEGADO o recebimento de forma desproporcional e 

injustificada. [...] (sic Id.14977017 pág.12) (destaque original) Logo, a 

Autora pugnou como pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, 

que a Ré “lançasse a nota” da disciplina do estágio supervisionado, 

atribuindo como fundamento o fato de o relatório final da atividade não ter 

sido aceito pela Ré para avaliação pedagógica e então atribuição da nota. 

Totalmente incompatível o pedido de tutela, já que não houve o 

recebimento do trabalho, não há nota a ser lançada! Ressalto que, para a 

entrega jurisdicional, não se trata de simples interpretação cooperativa do 

juízo, com possibilidade de aplicação da teoria da asserção ou teoria 

eclética jurisprudencial no pleito autoral; ao ponto de justificar o 

deferimento ou indeferimento do pedido de tutela de urgência. Saliento 

que, o julgamento de mérito sobre a causa de pedir inserta apresentada na 

exordial substitutiva, sem que tenha ao menos retificação correta da 

causa de pedir da tutela antecedente, ou com a formulação do pleito de 

maneira compatível, revelará claro pronunciamento extra petita, violando 

concretamente os limites jurisdicionais do artigo 141 do CPC. Não obstante 

a isso, ainda que houvesse a tentativa deste Magistrado pronunciar 

acerca do pedido de tutela provisória à luz da teoria da asserção, restaria 

impossível a entrega do provimento positivo ou negativo, porquanto a 

causa de pedir da inicial encontra-se contraditória entre si. Observo que, 

na causa de pedir da ação principal declaratória a ser apresentada no 

aditamento processual (§1º, inciso I do artigo 303), a Requerente declarou 

que a Ré já lançou nesse segundo semestre de 2018 a nota relativa ao 

período vindicado (2º bimestre do 2/2017), estando pendente o 

lançamento da nota afeta ao (1º bimestre do 2/2017), transcrevo: [...] Um 

fato muito curioso é que a nota do 2º Bimestre, a qual seria proveniente da 

apresentação do último trabalho que não receberam, foi lançada - e a do 

1º bimestre, a qual não é o problema em questão, não foi lançada, tal como 

se averigua no anexo DOC_09 junto á grade da matéria Estágio 

Supervisionado. Se correto fosse, aquela segunda nota não deveria 

existir!! [...] (sic Id.14977017 pág.7 e 8) (destaque original) Contudo, 

conforme transcrito acima, na causa de pedir do pedido de tutela 

antecedente, a Autora afirma que a Ré não recebeu o relatório, alegando 

ser medida indispensável ao lançamento da nota do período 

correspondente (ao mesmo tempo que afirma o lançamento da nota), 

inviabilizando qualquer interpretação clara do contexto fático declinado na 

exordial. Derradeiro, concluiu ainda a inconsistência, no pedido de tutela 

formulado, já que não mencionou a nota de qual o período deseja que a Ré 

seja compelida a lançar: a) a nota do 1º bimestre do 2/2017, que discorre 

na causa de pedir da ação principal declaratória?!; ou b) a nota do 2º 

bimestre do 2/2017, que discorre na causa de pedir do pedido de tutela, e 

que confessa já estar lançada na própria exordial?! Diante de tantas 

contradições e total falta de coesão existente na petição inicial já 

substituída, se torna impossível ao juízo oportunizar a parte Autora que, 

novamente, “emende” a “emenda da exordial”, apontando reiteradamente o 

que ainda carece de reparo. Ademais, pondero ainda que, além dos vícios 

que atingem a tutela provisória, as inconsistências instaladas na petição 

substituída não comportam o prosseguimento da ação no tocante ao 

aditamento processual pretendido para a apresentação da petição inicial 

contendo tutela declaratória final. Digo isso pois, a Autora apresentou 

como pedido principal, declaração jurisdicional que transcende os limites 

de controle judicial sobre relação jurídica privada entabulada entre o 

consumidor e a instituição de ensino, confira: [...] e) Que a final seja 

confirmada a liminar DECLARANDO-SE CUMPRIDO TODOS OS 
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REQUISITOS PARA A APROVAÇÃO NA DISCIPLINA ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO, e lançamento definitivo da nota no histórico escolar da 

requerente; f) Caso assim não entenda Vossa Excelência, que então 

ORDENE A IMEDIATA MATRICULA DA REQUERENTE (SEM QUAISQUER 

ÔNUS FINANCEIRO) para que possa novamente cursar a matéria Estagio 

Supervisionado no ano 10°/último semestre do curso. [...] (sic Id.14977017 

pág.13) (destaque original) Note que, o pleito final, a Requerente objetiva 

que seja suprimido da Ré o exercício de sua autonomia didático-cientifica 

constitucionalmente garantida, in verbis: Art. 207. As universidades gozam 

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Não se trata de um pedido de suprimento judicial de 

vontade administrativa, como por exemplo, o pedido formulado para que a 

Ré receba o trabalho intempestivo respaldado por atestado médico da 

Acadêmica/Requerente; o pleito é para que o juízo declare o 

“preenchimento dos requisitos para a aprovação”, não versando o pedido 

sobre eventual ordem para que seja analisado se houve o preenchimento 

dos alegados requisitos, demonstrando total falta de interesse processual 

e efetivo objeto ilícito/ilegítimo, sobretudo inconstitucional a pretensão da 

Autora. No mesmo sentido, é o pensar do eminente Ministro Luiz Fux, do 

excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris: [...] A situação jurídica que 

reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um 

prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa é que caracteriza o 

interesse de agir. É que, como já se afirmou em bela sede doutrinária, a 

função jurisdicional não pode ser movimentada sem que haja um motivo. 

[…] Em todos esses casos reclama-se que a parte tenha necessidade da 

via judicial e que a mesma resulte numa providência mais útil do que aquela 

que obteria por mãos próprias acaso fosse autorizada a autotutela. Por 

essa razão é que se afirma que o interesse de agir deve ser composto do 

binômio necessidade-utilidade da via jurisdicional. [...] (in Curso de Direito 

Processual Civil: Processo de Conhecimento, v. I, 4ª ed., Rio de Janeiro: 

Forense, 2008, pág.177/178) (destaquei) Portanto, é impróprio pleitear que 

o Poder Judiciário sucumba a autonomia da instituição de ensino, para 

proferir decisão que adentre na atividade didático-científica, declarando o 

preenchimento dos requisitos necessários à aprovação da disciplina 

prática cobrada da Requerente. Doutro norte, no tocante ao pedido 

subsidiário, carece de maiores elucidações a fim de afastar a legitimidade 

da cobrança pecuniária pela Ré, supostamente perpetrada sobre a 

disciplina prática que a Autora foi de fato reprovada, não sendo prudente 

ponderar qualquer juízo de valor neste momento. Por essas razões, 

consigno que, renovar a oportunidade de a parte Autora retificar a petição 

inicial, para adequar o pleito provisório, ou até mesmo indeferi-lo, fará com 

que subsista o objeto da tutela final que também apresenta ilegalidade 

intransponível, sendo claramente prejudicial ao processo e ao direito 

material sub judice, além de o extensivo tempo de trabalho perdido para 

assinalar novamente os pontos inconsistentes, atrapalhar o fluxo do 

gabinete e a própria entrega da atividade jurisdicional. É fato notório que 

os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na 

estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, a tal ponto que se faz 

necessário racionalizar a demanda, de modo a não permitir o 

prosseguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, 

inadequados ou desnecessários. Destaco ainda que, o excessivo número 

de emenda nos autos eletrônicos, dificulta sobremaneira o exercício do 

direito de defesa, bem como a análise da causa para a entrega da 

atividade jurisdicional, se mostrando mais adequado indeferir a petição 

inicial, providência que possibilitará a parte Autora reformular sua 

pretensão de acordo com as regras processuais e materiais do direito, 

inclusive justificando, se assim entender, qual o motivo da propositura da 

tutela antecedente, se ao que tudo indica o pleito principal está claro e não 

dependerá da medida provisória para a sua formulação (artigo 486, §1º do 

CPC). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 330, inciso I, §1º, incisos II 

e III, e artigo 485, incisos I e IV do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Custas e despesas processuais pela parte Autora, que ficarão 

suspensas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita 

concedido (artigo 98, §3º do CPC). Sem honorários tendo em vista a não 

angularização do feito. Preclusa a via recursal, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006969-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ VIEIRA MARINHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (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 

1006969-78.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JORGE LUIZ VIEIRA MARINHO 

DE OLIVEIRA, 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 28/12/2016, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura de fêmur, tíbia e fíbula 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. 12304167. Laudo 

pericial judicial no id. 14360531. A Requerida apresentou contestação id. 

14561679, 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. 

Impugnação a contestação apresentada no Id:14780433. 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 
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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. 12304167), 

Relatório Médico (id. 12304176), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 14360531, 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 inferiore, 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. 14360531), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da integralidade do valor do seguro independentemente do 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

índice INPC. 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, 
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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 JORGE LUIZ VIEIRA MARINHO 

DE OLIVEIRA 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, 28/12/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008890-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008890-72.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, MANOEL DOS SANTOS 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 

06/03/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura do fêmur e traumatismo craniano 

encefálico". Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil 

e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência 

corroborado no id. 12575659. A Requerida apresentou contestação id. 

13703033, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a diferença da assinatura entre a documentação e a 

procuração juntada nos autos, e 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. 14387065. 

Impugnação a contestação apresentada no Id:14807673. 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- DAS ASSINATURAS 

DIFERENTES Quanto a impugnação das assinaturas apostas nos 

documentos da parte Autora, não vislumbro razões para exigir a juntada 

de outro documento com firma reconhecida ou autenticada em cartório, 

pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a análise do mérito, 

sobretudo considerando que houve comparecimento pessoal da parte por 

ocasião da audiência de conciliação. Portanto, rejeito esta 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 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 Certidão de Ocorrência (id.12575659), Relatório Médico 

(id. 12575666), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 14387065, 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 
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Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 14387065), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do valor do 

seguro independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento), mais a 

correção monetária de acordo com o índice INPC , a partir da data do fato 

danoso até a data do efetivo pagamento, com fulcro nas Súmulas nº 43 e 

54 do STJ. 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 MANOEL DOS SANTOS SILVA a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 06/03/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 
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compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034045-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ANGELA MARIA JULIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (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 

1034045-14.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, ALEX VIEIRA DE SOUZA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 05/09/2015, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “fratura de radio direito e 

tornozelo esquerdo”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Certidão de ocorrência corroborado no id. 10591617. Laudo pericial judicial 

no id.13372276. A Requerida apresentou contestação id. 13634479, 

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 processual, 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. 

Impugnação a contestação apresentada no Id:14782806. 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 ANTERIOR 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 Certidão de Ocorrência e Relatório Médico 

(id. 10591617), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 13372276, 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, e perda completa da mobilidade dos tornozelos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) 

e 25% (vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 13372276), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, membro superior direito com perda de 50% 

(cinquenta por cento) e repercussão moderada, tornozelo esquerdo com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze 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 indenizável relativo a sua 

invalidez no valor do teto legal, acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento), ao mês e a correção monetária com índice INPC, com fulcro nos 

artigos 398, do CC, contados a partir do evento danoso, enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 
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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 ALEX VIEIRA DE SOUZA, a 

quantia de de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 05/09/2015 (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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006426-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

GISELE CRISTINA NUNES DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006426-75.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, GISELE CRISTINA NUNES DE 

JESUS devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 25/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “lesão membro inferior 

esquerdo”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de 

ocorrência corroborado no id. 12219662. Laudo pericial judicial no id. 

14367720. A Requerida apresentou contestação id. 14482479, arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a extinção do 

processo 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 
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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 à contestação corroborada id. 14519220. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 14519580) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Certidão 

de ocorrência e Relatório Médico (id. 12219662), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14367720, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 14367720), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento do valor indenizável proporcional as 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 que deverá 

incindir desde o sinistro, 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: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 116 de 767



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 GISELE CRISTINA NUNES DE 

JESUS, 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, 25/12/2017 

(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

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014488-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY BENEDITO DE SOUZA RONDON (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o 24/10/2018, à 

partir das 08:30 horas, por ordem de chegada, a Avenida Bosque da 

Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, conforme documento de id 15505572.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014488-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY BENEDITO DE SOUZA RONDON (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA JUDICIAL NÚMERO DO 

PROCESSO: 1014488-41.2017.8.11.0041; PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

ANDREY BENEDITO DE SOUZA RONDON . PARTE REQUERIDA: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . PARTE AUTORA: 

AUTOR(A): ANDREY BENEDITO DE SOUZA RONDON Endereço: Rua 03, 

nº 25, quadra 03, bairro João Bosco Pinheiro, CEP: 78056-760, Cuiabá/MT 

Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de PARTE 

REQUERENTE/REQUERIDA, em razão da perícia determinada nos autos do 

processo acima indicado, a comparecer no dia , às 24/10/2018, à partir 

das 08:30 horas, horas, no(a) endereço: a Avenida Bosque da Saúde, n. 

888, sala 33, Edifício Saúde, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT , a fim de 

ser submetido a perícia. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016374-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KUMUCHIAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022246-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAFAEL ARCE BALIEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/10/2018 09:30, 
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a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009318-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ERONIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009318-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

ERONIDES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003864-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003864-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CAIO 

PEREIRA LEAL RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014540-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CORREA DE CERQUEIRA MORAIS (AUTOR(A))

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014540-03.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELIANA 

CORREA DE CERQUEIRA MORAIS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput 

e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício 

ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 24 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038573-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARCIO PEREIRA LEMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038573-91.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIO 

PEREIRA LEMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004249-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004249-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA W 

Vistos. Ab initio, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade da contestação 

apresentada no Id. nº 14943520. Nos termos do art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou 

por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 
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certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 24 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025333-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FAROUK NAUFAL (ADVOGADO(A))

JESSICA SOLIS PAULISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025333-35.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JESSICA 

S O L I S  P A U L I S T A  D O S  S A N T O S  R É U :  L U M E N 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA W Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a 

petição apresentada no Id. nº 12844635. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019989-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019989-73.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JULIO CESAR 

SILVA CARVALHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029651-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DE MELO AGUIAR (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029651-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARISTELA DE MELO AGUIAR REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a 

comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. 

Ocorre que, 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]. Anoto que, nos termos dos julgados supra, o 

requerimento administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, 

sendo requisito essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada 

após 03.09.2014. No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data 

posterior à supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio 

requerimento administrativo. Além disso, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Setembo 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001413-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001413-95.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. Considerando que a parte 

requerida apresentou contestação, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a 

impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 24 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005325-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005325-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WESLEY 

ALVES MARTINS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIME-SE 

a parte requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004355-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR PIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004355-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA REQUERIDO: NAIR PIRES DE ANDRADE 

W Vistos. Não obstante o acordo apresentado nos autos, CERTIFIQUE-SE, 

primeiramente, se houve a citação da parte requerida, tendo em vista que 

houve a expedição de carta de citação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017617-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

IVAN CARLOS FERREIRA BENITES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017617-54.2017.8.11.0041 AUTOR(A): IVAN 

CARLOS FERREIRA BENITES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de 

DPVAT ajuizado por IVAN CARLOS FERREIRA BENITES em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id nº 14823556), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (Id nº 15003620). 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 indicada por seu procurador, pois 

tem poderes especiais para tanto. Após, cumpridas as diligências 

necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 24 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031348-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA BOABAID LEVI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHECCHIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031348-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEILA 

MARIA BOABAID LEVI REQUERIDO: ANTONIO CHECCHIN W Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o autor intitular a 

demanda como Ação Cautelar com Pedido de Tutela de Urgência em 

Caráter Antecedente, fundamentou sua pretensão no art. 303 do Código 

de Processo Civil. Destarte, em detida análise da exordial, verifico que a 

medida requerida não se trata de tutela cautelar em caráter antecedente, 

regulamentada no artigo 305 do Código de Processo Civil, mas de tutela 

antecipada postulada em caráter antecedente, a qual é disciplinada pelo 

artigo 303 do mesmo Diploma Processual. Isso porque, da maneira como 

posta, a pretensão não visa assegurar o resultado útil do processo, e sim 

antecipar as consequências jurídicas do próprio direito material passível 

de ser acolhido em sentença de mérito. Com efeito, não há que se 

confundir a tutela de urgência cautelar com a tutela de urgência 

antecipada, na medida em, enquanto a primeira tem natureza protetiva, que 

visa apenas resguardar o direito do autor, a segunda tem natureza 

satisfativa, adiantando parcial ou totalmente a própria pretensão final do 

autor. Assim sendo, no caso dos autos, tenho que o pedido objetiva o 

deferimento tutela antecipada, de natureza satisfativa, consistente em 

suspender os atos constritivos em face do bem imóvel cuja posse a 

requerente aduz exercer desde o ano de 1995. Entretanto, nos termos do 

art. 303 do Código de Processo Civil, em se tratando de tutela antecipada 

antecedente, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 

antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide 

e do direito que se busca realizar, in verbis: “Art. 303. 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, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.” Ocorre que, no 

caso dos autos, a parte autora deixou de cumprir o disposto no 

supracitado artigo, tendo em vista que não indicou qual será o pedido de 

tutela final a ser posteriormente apresentado por ocasião do aditamento. 

Assim sendo, considerando que a presente não preenche os requisitos 

previstos no dispositivo legal, na medida em que não há pedido de tutela 

final, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, indicando o pedido de tutela final, com a 

exposição da lide, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil. 

Atendida a determinação judicial supra ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Setembro de 

2018 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022266-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/10/2018 09:45, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022277-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FELIPE SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/10/2018 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022281-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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ASSIS ROSA BARBOSA (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 10:15 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030915-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO RODRIGUES DA GUIA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030915-79.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA DO 

CARMO RODRIGUES DA GUIA CRUZ RÉU: 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 

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 
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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 

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 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031151-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE BARROS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

LAURA DE BARROS VIRGOLINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LEITE GONCALVES (RÉU)

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

ALEXANDRO UECKER (RÉU)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1031151-31.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LAURA DE BARROS 

VIRGOLINO RÉU: EDUARDO LEITE GONCALVES, ALEXANDRO UECKER, 

LIBERTY SEGUROS S/A, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022293-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JUCILENE INACIO DA SILVA (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 10:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029184-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL (ADVOGADO(A))

RAFAELLE PAES DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 11/12/2018 10:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030637-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030637-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SEBASTIANA 

RODRIGUES DA SILVA RÉU: AGUAS CUIABA S.A AT Vistos. Cuida-se de 

Ação Revisional c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, com pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por Sebastiana Rodrigues da Silva em 

desfavor de Águas de Cuiabá/CAB-Cuiabá, ambas qualificadas no autos. 

Alega a requerente que é consumidora dos serviços prestados pela 

requerida através da matrícula nº 47953-5. Menciona que no mês de 

outubro do ano de 2014, houve a troca do hidrômetro da sua residência, 

sendo que após este fato, as faturas de água passaram a cobrar valores 

exorbitantes. Aduz que de outubro de 2014 até agosto no corrente ano, 

os valores excessivos totalizam o montante de R$ 27.000,00 (vinte e sete 

mil reais). Assevera que, antes da troca do medidor, a média de consumo 

era de 10m³, sendo cobrado um valor médio de R$ 30,00 (trinta reais). 

Contudo, após a troca, a média de consumo passou a ser de 40m³. Diz 

que, realizou reclamação no Procon, porém nada adiantou, já que as 

cobranças continuaram elevadas. Relata, por fim, que as ações 

anteriormente ajuizadas em sede de Juizado Especial, foram extintas por 

necessidade de realização de perícia. Por essas razões, requer, em sede 

de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a restabelecer a 

ligação de água e/ou esgoto, bem como a trocar o hidrometo de sua 

residência, e ainda, a realizar vistoria a fim de constatar possível 

vazamento. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta parcial 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora, na medida em que 

resta evidenciado, pelo histórico de consumo constante no movimento Id. 

nº 15352774, o aumento dos valores cobrados a partir de outubro de 

2014. De acordo com a certidão negativa anual do ano de 2013 (Id nº 

15352771, pág4), a média dos valores cobrados era no montante de R$ 

30,00 (trinta reais). Ocorre que, a partir do período contestados nos autos, 

qual seja, de outubro de 2014 a agosto do corrente ano, os valores 

apresentaram aumento, fato que traz verossimilhança as alegações da 

parte autora. Ademais, é cediço que o “Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento de que corte de fornecimento de água 

pressupõe inadimplência de conta regular relativa ao mês de consumo, 

sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos 

antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de 

cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou 

ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da 

Súmula 83/STJ” ( REsp 1663459/RJ, Ministro Herman Benjamim, julgado em 

02.05.2017). Outrossim, considerando que nesta quadra inicial, não há 

como atestar a regularidade dos valores cobrados, e diante do aumento 

vislumbrado, entendo restar demonstrado a probabilidade do direito da 

parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, com a suspensão do fornecimento de 

água, a parte requerente estará sendo privada indevidamente da 

prestação de um serviço público essencial. Por outro lado, no tocante a 

troca de medidor na residência do requerente e, ainda, a realização de 

vistoria, anoto que, nos termos do art. 96 da Resolução Normativa nº 05 

de 26.11.2012 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de 

Cuiabá, o usuário poderá solicitar à concessionária os serviços. Deste 

modo, considerando que não há no autos evidências de que a parte 

autora tenha solicitado administrativamente a troca do medidor, assim 

como a vistoria para encontrar vazamentos, entendo que, nesta fase 

inicial, tal pedido não deve prosperar. Registro, por oportuno, que na 

hipótese de haver substituição administrativa do hidrometro, deverá a 

parte requerida mantê-lo em sua guarda na condição de depositário, com 
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vistas a eventual perícia. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior suspensão regular do serviço. Posto isso, com 

base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do 

CPC, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento de água na matrícula nº 47953-5, sem prejuízo de 

suspensão em razão de fatura não objeto de discussão nos presente 

autos. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao depósito 

judicial do valor que a autora entende devido da ultima fatura contestada, 

passível de suspensão dos serviços, observando-se, para tanto, a média 

de consumo relativa aos três meses anteriores ao período contestado 

(julho, agosto e setembro de 2014). Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo 

de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

em regime de plantão. Cuiabá - MT, 17 de Setembro de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028939-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ABRIGO DO BOM JESUS (AUTOR(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY BETIM LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028939-37.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FUNDACAO 

ABRIGO DO BOM JESUS RÉU: ROSEMARY BETIM LIMA AT Vistos. 

Cuida-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de 

Aluguéis, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Fundação Abrigo 

Bom Jesus em desfavor de Rosemary Betim Lima. Aduz a parte autora 

que firmou com a requerida contrato de locação relativo ao imóvel 

localizado na Rua 12 de Outubro, n.º 204, Bairro Centro, nesta urbe. 

Sustenta que em 25.09.2017, a requerida compareceu na sede da 

entidade e emitiu 13 (treze) cheques para pagamento dos aluguéis 

vencidos do período de Abril de 2015 a Junho de 2017. Contudo, dos 

cheques emitidos apenas 04 (quatro) foram honrados, sendo os demais 

devolvidos pelos banco. Menciona que a requerida não efetua o 

pagamento dos aluguéis desde Julho de 2017, perfazendo o débito 

atualizado o montante de R$ 16.839,84 (dezesseis mil oitocentos e trinta e 

nove reais e oitenta e quatro centavos). Diz, por fim, que foram inúteis 

todos os esforços empreendidos, uma vez que não houve a quitação do 

débito. Ao final, a parte requerente postula a concessão da liminar de 

despejo. É o sucinto relatório. DECIDO. Na presente ação, pretende o 

locador despejar o locatário em razão do inadimplemento dos aluguéis e 

encargos locatícios. As possibilidades de despejo liminar estão 

estabelecidas no art. 59 da Lei nº 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a 

seguinte hipótese: “Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder- se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” Portanto, para o deferimento do pedido liminar de despejo, 

mostra-se necessário: a) o oferecimento de caução no valor 

correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o contrato desprovido 

de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, quais 

sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Pois bem. Com 

relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato firmando entre as partes 

(Id. nº 15124354), que se trata de locação com vigência inicialmente fixada 

até 01.12.2016. Dessa forma, considerando que o locatário não exerceu o 

seu direito à renovação, bem como que o locador não se opôs à 

permanência daquele dentro dos 30 (trinta) dias após expirado o prazo de 

locação, restou efetivada a prorrogação da locação por tempo 

indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91. 

Afere-se, ainda, a partir da análise do referido contrato, que não houve 

pacto de nenhuma das garantias previstas no artigo 37 supracitado. 

Ressai dos autos a notificação extrajudicial enviada à requerida (Id nº 

15124358, pág.2), assim como o termo de confissão de dívida, os quais 

evidência a inadimplência da locatária (Id nº 15124385). Portanto, 

demonstrada de forma clara a relação existente entre as partes, assim 

como estando preenchidos os requisitos exigidos, impõe-se o deferimento 

da liminar postulada pela parte promovente, ficando o despejo 

condicionado à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, 

consoante estabelecido no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. Lado outro, 

necessário ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada pelo 

inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme regra do 

§ 3º do supracitado artigo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e, por 

conseguinte, determino o quanto segue: 1. INTIME-SE o autor para prestar 

caução na modalidade real, fidejussória ou mediante depósito judicial, no 

valor equivalente a três meses de aluguel; 2. Prestada a caução, 

EXPEÇA-SE o mandado de intimação da parte requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetive a desocupação do imóvel ou, no mesmo 

prazo, efetue depósito judicial do valor total devido, sob pena de despejo 

compulsório. 3. Não desocupado voluntariamente o imóvel, nem purgada a 

mora pela parte requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado de despejo 

coercitivo do imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas e coisas, 

com a consequente imissão do autor na posse do mesmo, mediante termo. 

4. Uma vez efetivado o despejo, removam-se os bens encontrados, se o 

interessado não os remover, cabendo à parte autora disponibilizar ao 

Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento da ordem. 5. 

Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força policial e o 

arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027849-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))
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KAMYLLA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027849-91.2018.8.11.0041 AUTOR(A): KAMYLLA 

CRISTINA BARBOSA DE SOUZA RÉU: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS 

E UTILIDADES LTDA AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Kamylla Cristina Barbosa de Souza em 

desfavor de Novo Mundo Amazonia Moveis e Utilidades Ltda, todos 

qualificados nos autos Compulsando os autos, nota-se que, além da parte 

autora pleitear os benefícios da justiça gratuita, vislumbra-se que o valor 

da causa se amolda ao teto estipulado pela Lei 9.009/95. Outrossim, em 

que pese exista divergência doutrinária acerca da classificação dos 

critérios de competência nos Juizados Especiais (relativa ou absoluta), o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o 

processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que 

pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum" (REsp. 

173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 

14.6.1999). De qualquer forma, a ação em tela amolda-se àquelas de 

competência típica dos Juizados Especiais, razão pela qual a opção por 

sua propositura no âmbito da Justiça comum impõe o ônus quanto ao 

recolhimento das custas processuais. Portanto, deverá a parte autora 

comprovar a condição de hipossuficiência, uma vez que, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autora deixou de qualificar sua 

profissão, bem como de trazer elementos que evidenciem a ausência de 

recursos, situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da 

alegada hipossuficiência. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer os 

benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030005-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO (ADVOGADO(A))

ANAILTON SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 11/12/2018 11:30 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022299-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA MONICA DA SILVA (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 10:45, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029021-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CANDIDO GARCIA (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029021-68.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

CANDIDO GARCIA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL M Vistos Trata-se de carta precatória, cuja finalidade é a citação 

do Instituto Nacional do Seguro Social para responder a ação em trâmite 

perante o r. Juízo deprecante (1000509-60.2018.8.11.0046). Com efeito, 

ressalta-se que a competência da Justiça Federal é aquela taxativa, 

ratione personae, prevista, para o primeiro grau de jurisdição, no art. 109 

da Constituição Federal: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar 

e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” 

Constando uma entidade autárquica no polo passivo e não configuradas 

as exceções previstas no inciso supracitado e, ainda, aquelas 

devidamente regulamentadas pelo art. 15 da Lei 5.010/66, entendo 

impossível o cumprimento da presente missiva, vez que compete a uma 

das varas federais desta capital. Isso posto, declaro a incompetência 

deste Juízo para cumprimento desta deprecata, DETERMINO a remessa 

dos presentes autos à uma das Varas Federais da Seção Judiciária de 

Cuiabá. Às providências, com observância das disposições pertinentes da 

CNGC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014172-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA (REQUERENTE)

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014172-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIANA 

COCARELLI PACHECO BUSIQUIA REQUERIDO: JOSE CARLOS DE LIMA I 

Vistos. DEFIRO o pedido de busca de endereço, do requerido João Carlos 

de Lima, junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça. 

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida. 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. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 447086 Nr: 21190-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT

 Uma vez que os documentos de fls. 185/192 comprovam que o valor 

bloqueado é integralmente proveniente do recebimento de salário do 

executado, determino seu desbloqueio, face a impenhorabilidade prevista 

no art. 833, IV, do CPC.

 Feita a vinculação junto à conta Única, EXPEÇA-SE o alvará para 

transferência do valor para a conta do executado informada às fls. 186.

 após, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os demais 

pedido de fls. 174/181, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 853176 Nr: 55903-60.2013.811.0041

 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: MCDCO, SONIA MARIA DE CARVALHO, THIAGO 

ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932 MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, TANIA 

BENEDITA CORREA - OAB:12.179, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - 

OAB:OAB/BA 49.540

 Processo nº 55903-60.2013.811.0041 Código nº 853176

Vistos.

Diante do falecimento da parte autora Maria Clara de Carvalho Oliveira (fl. 

318), suspendo o processo nos termos do art. 313, inc. I, c/c 689, ambos 

do Código de Processo Civil.

 Intime-se, na forma do §2º, inciso II, do artigo 313 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 826452 Nr: 32378-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ATAYDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:187522, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.

Considerando que o presente feito encontra-se sem o devido 

impulsionamento há mais de 30 (trinta) dias, assim como que, regularmente 

intimada por meio de seu advogado, deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestação (flS.126), INTIME-SE a parte autora 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, 19 de Setembro 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888834 Nr: 22484-15.2014.811.0041

 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: ZIAD A. FARES PUBLICIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DE MATO GROSSO, GONÇALVES CORDEIRO PROPAGANDA 

E MARKETING LTDA, SOUL PROPAGANDA LTDA, TIS PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA LTDA, FCS COMUNICAÇÃO LTDA, MERCATTO 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, JONILSON ANELLI - 

OAB:15.492/MT, MANOEL VIEIRA DA SILVA JÚNIOR - OAB:12.571/MT, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAÙJO - OAB:17962, 

ROQUE ZACARIAS LICCIARDI - OAB:4286-B/MT, ZOROASTRO 

COUTINHO NETO - OAB:8.155/MS

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, 

inciso VIII, do supracitado Diploma Processual.Com fulcro no art. 90 do 

Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais. Em virtude do princípio da causalidade, CONDENO a 

parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios das partes que 

ofertaram contestação, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do referido Diploma 

ProcessualRegistrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após tomadas 

as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.(ii)Deliberações Finais 

Considerando que a requerida Serviço de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas no Estado de Mato Grosso-SEBRAE/MT, não concordou com o 

pedido de desistência, os autos terão o regular prosseguimento tendo 

apenas a requerida no polo passivo.Assim, tendo em vista que a parte 

requerida apresentou contestação às fls.153/184, inclusive com a juntada 

de documentos, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do 

Código Processo Civil. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.Por 

fim, proceda com a retirada dos dados das demais partes do sistema, bem 

como da capa dos autos. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de Setembro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1086221 Nr: 4390-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA VIEIRA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a audiência de conciliação 

requerida restou infrutífera (fls.72).

Ademais, as partes já manifestaram o desinteresse na produção de 

provas (fls.62/63).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que os autos sejam incluídos na lista de processos aptos a 

julgamento, atendida a ordem cronológica de conclusão.

 Para tanto, promova-se nova conclusão com a anotação do código 

respectivo.

Não obstante, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1095537 Nr: 8638-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA ALGARANAZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais. Suspendo 

a exigibilidade por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo diploma 

processual.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 19 de setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 890269 Nr: 23385-80.2014.811.0041

 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: LUCILAINE DIAS REIS SELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 Vistos.

Trata-se de Restauração dos Autos nº 25082-10.2012.8.11.0041.

Compulsando os autos, verifico que as partes foram intimadas para 

acostar aos autos cópias das peças processuais, tendo a parte autora 

solicitado prazo de 60 (sessenta) dias para juntada de demais 

documentação (fls.10).

Destarte, INTIME-SE a parte autora Lucilaine Dias Reis, a fim de informe, no 

prazo de 15 (quinze), se deseja a juntada de novos documentos. Em caso 

positivo, deverá proceder a juntada no prazo supracitado.

 Após, considerando que o requerido já manifestou às fls.64/611, 

retornem os autos conclusos para decisão acerca da impugnação à 

justiça gratuita.

 Por fim, certifique-se Sr. Gestor, se foram acostados aos autos todas as 

peças processuais contidas no Sistema Apolo acerca dos autos 

supracitados, inclusive, a certidão de tempestividade da impugnação à 

justiça gratuita.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 890271 Nr: 23387-50.2014.811.0041

 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: ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILAINE DIAS REIS SELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT

 Vistos.

Trata-se de Restauração dos Autos nº 35064-82.2011.811.0041.

Compulsando os autos, verifico que as partes foram intimadas para 

acostar aos autos cópias das peças processuais, tendo a parte 

executada solicitado prazo de 60 (sessenta) dias para juntada de demais 

documentação (fls.13).

Destarte, INTIME-SE a parte executada Lucilaine Dias Reis, a fim de 

informe, no prazo de 15 (quinze), se deseja a juntada de novos 

documentos. Em caso positivo, deverá proceder a juntada no prazo 

supracitado.

 Após, considerando que o executado já manifestou às fls.78/80, retornem 

os autos conclusos para decisão acerca da restauração, assim como do 

prosseguimento da execução.

 Por fim, certifique-se Sr. Gestor, se foram acostados aos autos todas as 

peças processuais contidas no Sistema Apolo acerca dos autos 

supracitados.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 890268 Nr: 23384-95.2014.811.0041

 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: LUCILAINE DIAS REIS SELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 Vistos.

Vistos.

Trata-se de Restauração dos Autos nº 17116-936.2012.811.0041.

Compulsando os autos, verifico que as partes foram intimadas para 

acostar aos autos cópias das peças processuais, tendo a parte 

embargante solicitado prazo de 60 (sessenta) dias para juntada de demais 

documentação (fls.10).

Destarte, INTIME-SE a parte embargante Lucilaine Dias Reis, a fim de 

informe, no prazo de 15 (quinze), se deseja a juntada de novos 

documentos. Em caso positivo, deverá proceder a juntada no prazo 

supracitado.

 Após, considerando que o embargado já manifestou às fls.66/68, 

retornem os autos conclusos para decisão acerca da restauração, assim 

como do prosseguimento dos embargos à execução.

 Por fim, certifique-se Sr. Gestor, se foram acostados aos autos todas as 

peças processuais contidas no Sistema Apolo acerca dos autos 

supracitados.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1036793 Nr: 39960-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS SOUZA, LUIZ 

EDUARDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para: 1.DECLARAR Inexistente o débito entre o autor e a 

requerida, referente à cobrança de serviços telefônicos no valor de R$ R$ 

183,55 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e cinco 

centavos);2.CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título 

de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ ) e 

de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 406, CC e 

Súmula 54 do STJ ).3.Tendo em vista que o requerente sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 844998 Nr: 48772-34.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIETH SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FANIA LIBORIO FELICIANO - 

OAB:10015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Intimo a parte Requerida para apresentar as Contrarrazões ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1086214 Nr: 4383-56.2016.811.0041

 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: LUCICLEIDE DO SOCORRO MARTINS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para: 1.DECLARAR Inexistente o débito entre a autora e a 

requerida, valores de R$ 36,56 (trinta e seis reais e cinquenta e seis 

centavos) e de R$ 36,95 (trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), 

decorrentes de contrato de fornecimento de serviços 

telefônicos;2.CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título 

de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ ) e 

de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 406, CC e 

Súmula 54 do STJ ).3.Tendo em vista que a requerente sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090833 Nr: 6476-89.2016.811.0041

 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: EMILIO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16.780, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano 

Moral ajuizada por Emilio Soares da Silva em desfavor da Tim Celular S/A 

para DECLARAR Inexistente o Débito no valor de R$ 45,69 (quarenta e 

cinco reais e sessenta e nove reais) de fl. 27.Nos termos do art. 86 do 

CPC/15, por ter havido sucumbência recíproca, condeno cada parte ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas 

processuais, e no que tange aos honorários advocatícios, fixo-os em R$ 

1.000,00 para o advogado de cada sujeito processual, suspendendo a 

exigibilidade em relação ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15. 

Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 849546 Nr: 52753-71.2013.811.0041
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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: ERIKA MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:187522, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434361-1/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1040725 Nr: 41938-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIANO DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO 

CARMO - OAB:195889/SP, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do deposito 

voluntário, de fls. 145/148, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 394419 Nr: 29689-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL JARDIM ITÁLIA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ELIAS HENKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22.414, 

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT, MICHELLE MARIE DE SOUZA - OAB:9439 - 

A/MT

 Vistos.

Considerando que o presente feito tramita em fase de Cumprimento de 

Sentença em desfavor do executado Aldo Elias Henke, assim como que o 

acordo acostado à fl. 281 foi entabulado com terceira pessoa, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar 

esclarecimentos, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 78743 Nr: 5435-54.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA PINTO DE FIGUEIREDO, 

MARGARIDA PINTO DE FIGUEIREDO, FRANCISCO PEREIRA DE 

FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE ARGEMIZA DE CAMPOS FIGUEIREDO - REP. 

POR MANOEL DA CRUZ P. FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JORGE DE CARVALHO, LONE 

SULEK DE CARVALHO (ESPOSA), O ESPÓLIO DE ANTONIO JORGE DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bem Jur Marimon - OAB:1215A, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, ISIS MARIMON - 

OAB:3434/MT, JOAO DE CAMPOS CORREA - OAB:3668-A/MT, JOÃO 

DE CAMPOS CORRÊA - OAB:3688-A, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON KUNZE - OAB:3539/MT, 

LETICIA SANCHES FERRANTI - OAB:10175

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realize a regularização do polo passivo, nos termos do art. 313, §2º, inciso 

I do CPC, promovendo a citação do respectivo espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1144302 Nr: 29301-27.2016.811.0041

 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: JOSE ALVES DA COSTA SERVIÇOS - ME, JOSE ALVES 

DA COSTA, LUCAS CANDIDO DA COSTA, LUCAS CANDIDO DA COSTA 

LOCAÇÕES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CX CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12.815/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 118582 Nr: 7333-92.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO CARMARGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO CAVALHEIRO, AGF BRASIL 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:5882, Claudia Tavares Vilela - OAB:5481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO CURSINO JORGE - 

OAB:2330-B/MT, FABIANO SILVA DANTAS - OAB:138945/SP, Izabel 

Cristina Mello Delmondes Ocampos - OAB:7.394/MS, LAÍS PAULINO 

VILELA CAVALHEIRO - OAB:15.368-OAB/MT, LAURA FONSECA 

CORRÊA - OAB:7041/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, MOACYR DE ARAUJO - OAB:3238/MT, NELSON DA 

COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3.512/MS

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de fl. 501, por se tratar de matéria já acobertada pela 

preclusão.

DEFIRO o pedido de intimação do executado para indicar a exata 

localização do imóvel penhora, devendo fazê-lo por meio de petição no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sua omissão será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, com multa de vinte por cento do valor 

atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito da 
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parte exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de 

outras sanções de natureza processual ou material (art. 774, inciso V, do 

CPC).

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a averbação da penhora na matrícula do imóvel, bem 

como apresentar planilha atualizada do débito para apreciação dos demais 

pedidos contidos na petição de fl. 500.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 828645 Nr: 34499-50.2013.811.0041

 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: TEREZINHA DE JESUS NUNES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO R. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE se já ocorreu o trânsito em julgado da sentença de fls. 74.

 Em caso positivo, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, 

CPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias satisfazer a obrigação de fazer 

acordada e homologada na sentença de fls.74, sob pena de multa diária 

de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de 5.000,00 (cinco 

mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade 

e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1º do CPC.

 Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar se 

pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, 

alternativamente, a sua conversão em perdas e danos.

 Consigno que, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil 

[aplicável a este procedimento por força do art. 536, § 4º do citado 

Diploma Processual, transcorrido o prazo fixado supra, inicia-se 

automaticamente, independentemente de nova intimação, o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Não cumprida voluntariamente a obrigação, nem apresentada impugnação, 

INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 920979 Nr: 44032-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZON EKOS GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

PERIGOSOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - 

OAB:8138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Com efeito, inobstante a parte requerente tenham arrolado testemunha 

para ser inquirida, constato que os fatos ilícitos imputados a requerida 

encontram-se devidamente narrados e documentados nos autos, razão 

pela qual não haverá utilidade na produção de prova oral, cabendo ao 

Juízo aferir a subsunção desses fatos narrados à norma substantiva tida 

por violada.

 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.

Para tanto, promova-se nova conclusão com anotação do código 

respectivo.

 Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 326261 Nr: 25841-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, MARISA MOCKER MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE TORRES GIRARDELLI SILVA, 

PATRICIA TRANJAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT, WILMARA APARECIDA SANTOS DIAS - OAB:4.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MASTRANGELO 

TOMAZETI - OAB:204263/SP, VALDEMIR DA SILVA PINTO - 

OAB:115567/SP

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada 

pela executada às fls.209.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Setembro 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 341640 Nr: 11904-33.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOWER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, 

NELSON BARBIERO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ABREU RABELLO DE 

MELLO - OAB:7966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGÉRIO CAPOROSSI SILVA - OAB:6.183

 Vistos.

Considerando o noticiado às fls.330, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se

 Cuiabá/MT, 19 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 101514 Nr: 15115-87.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES E GONÇALVES AUTO POSTO CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELINA APARECIDA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA DA SILVA GALLINA - 

OAB:14.831, FERNANDA BRANDÃO CANÇADO - OAB:14.488/MT, 

MARIANA MAGRINELLI GONÇALVES - OAB:16.118/MT, SAMIRA 

PEREIRA MARTINS - OAB:10.029/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda nova tentativa de citação da parte executada nos endereços 

informados às fls.201.

Na hipótese de restarem infrutíferaa as diligências, INTIME-SE a parte 
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exequente, para dar adequado impulso ao feito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 112209 Nr: 2770-55.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BRANDÃO DA SILVA, SCHMIDEL & 

ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, JOSE SEGUNDO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL RANGEL MORATELLI - 

OAB:2497, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, 

RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469/MT, 

ARTHUR MULLER COUTINHO - OAB:OABMT 10889, CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA - OAB:8.464/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT, EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - DEFENSOR PUBLICO. - 

OAB:D.PÚBLICO, ILMA SANTOS MORAES - OAB:3.360 OAB/TO, INARA 

ANDRADE DE ALBUQUERQUE - OAB:7915, JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3.613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:203049/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 Vistos.

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 ), bem 

como para impulsionar o feito, manifestando das informações acostadas 

às fls.461/464.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 13875 Nr: 2022-67.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLOYD AÉREO BOLIVIANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIU - TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB: 7.901, 

MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT, LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - 

OAB:3517, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495, WILSON SAENZ 

SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 Ab inittio ,revogo a decisão de fls. 319, uma vez que a hipótese é de 

execução de título extrajudicial, não havendo em que se falar em 

conversão em cumprimento de sentença.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte exequente, nos termos do art. 9º e 10º do 

CPC, para manifestar acerca da alegação de prescrição intercorrente 

(fls.322-v), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 166542 Nr: 16228-08.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LOPES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE MARIA DE FREITAS 

LEON BORDEST - OAB:OAB/MT 9.570, MARIA LÚCIA SILVA DE 

AQUINO - OAB:7373/MT, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Scaliante 

Fogolin - OAB:5.310/MT

 Vistos.Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença cuja parte 

executada é a Tut Transporte Ltda.Ocorre que, como se extrai dos autos 

(fl. 177), a empresa executada está em Recuperação Judicial, sendo que 

o feito tramita perante a Primeira Vara Cível Especializada em 

Recuperação Judicial e Falência desta Comarca, sob o Código nº 

215922.Pois bem. Nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 

11.101/2005 , com a aprovação do referido plano de recuperação judicial, 

surge novo título judicial, motivo pelo qual os créditos devem ser 

satisfeitos de acordo com as condições estipuladas no plano, não 

havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em suspensão das 

execuções individuais.Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça acerca do tema, a exemplo do recente julgado a seguir, 

in verbis:“(...).Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, 

positivado nos artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias úteis, acerca da extinção do processo pela perda 

superveniente de condição para o prosseguimento desta execução (art. 

485, IV, do CPC).Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou 

decorrido o prazo para tanto, remetam os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 855594 Nr: 58017-69.2013.811.0041
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 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: ANTONIO CESAR FERRAZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO URIAS ALVES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA FROIO DO AMARAL - 

OAB:8344-MT, RONALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:8328/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 317036 Nr: 20408-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA DA COSTA E SILVA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos.

Considerando que a parte exequente sustenta estar pendente de 

pagamento saldo remanescente (fls.265), INTIME-SE a parte devedora 

para pagar o débito residual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora.

Decorrido o prazo, sem pagamento, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de Setembro 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 219467 Nr: 27976-03.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A

 Vistos.

Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

solicitando informações acerca da Carta Precatória expedida, autos n.º 

27428, com a finalidade de proceder à avaliação do imóvel penhorado.

Com o aporte das informações, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 236237 Nr: 5296-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA REIS RODRIGUES DE OLIVEIRA PINTO, 

OSVALDECIR DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METELO CAMPOS IMOVEIS LTDA, IMOBILIÁRIA 

PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, LUIZ 

FERREIRA DA SILVA - OAB:1.357/MT, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4.978/MT, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936

 Vistos.

Ante a divergência acerca do valor do débito remanescente, nos termos 

do art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil, DETERMINO a remessa dos 

autos à Contadoria Judicial, para elaboração de cálculo da quantia devida, 

com observância dos comandos judiciais constantes no autos, inclusive 

do disposto no decisum de fl. 298.

Registro, ainda, que não há que se falar em nova incidência da multa de 

10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º do CPC, na medida em que a 

multa já está inserta no valor remanescente, não cabendo nova incidência.

 Sobrevindo o cálculo judicial, INTIME-SE as partes para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar interesse em 

adjudicar um dos imóveis penhorados, conforme proposto pela execatada 

às fls.456.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 20 de setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 29836 Nr: 13114-66.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANDE VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDY LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, FERNANDA MARQUES NUNES - OAB:6737, Paulo 

Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 
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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, 20 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 29855 Nr: 4257-07.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA BENDER LTDA, CHRISTOPHE DANIEL 

BARDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER REMI VAN DER STOCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MACEDO REY PARRADO - 

OAB:5642/MT, JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT, LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA LOBATO - OAB:3623/MT, 

MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT, NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT, SANTO SCARAVELLI - OAB:2847-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que já decorreu o lapso temporal requerido na petição de 

fls.154, 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 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 824431 Nr: 30493-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO FERREIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do depósito 

voluntário, de fls. 196/201, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 868075 Nr: 8012-09.2014.811.0041

 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: S33 CUIABÁ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, POSTO 

CHAPADÃO II LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, LUDMILA ALMEIDA P. SENA - OAB:12.067/MT, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida apresentou contestação às fls.86/89, 

inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 350 do Código Processo Civil.

 Sem prejuízo, considerando que às fls. 176, foi deferido o pedido de 

citação da embargada Posto Chapadão 2, na pessoa da advogada 

Ludimila Almeida Pereira de Sena, certifique-se Senhor Gestor acerca do 

decurso de prazo para apresentação de contestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cuiabá, 19 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 373948 Nr: 10701-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEBASTIÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, WILSON MOLINA 

PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, MARCELO 

DAVOLI LOPES - OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Vistos.

 Tendo em vista que a parte requerente comunicou a restituição do valor 

excedente (fls. 507/508), com a concordância da patrona da parte 

requerida acerca dos valores (fls. 518/519), DETERMINO a expedição de 

alvará com a transferência dos valores para a conta indicada a fl. 519.

 Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 19 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 812862 Nr: 19351-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA C. TORTOLA - 

OAB:15.945, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO - OAB:16397, JOÃO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - 

OAB:12.871/MT, MÁRIO LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12774, MAURO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizado por 

Alessandra Pereira de Oliveira em desfavor de Banco Bradesco 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. 294/298), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 300/301).

 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 as contas 

indicada as fls. 300/301.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 19 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1308695 Nr: 10539-89.2018.811.0041

 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: PAULO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MALTZ SCHEIR, DELAIAS 

FERREIRA DA SILVA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ALVES DOS SANTOS 

BATISTA - OAB:23.392/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, DANIEL RACHEWKSY SCHEIR - 

OAB:16.449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 Processo n.º 10539-89.2018.811.0041 Código 1308695

 Vistos.

 Trata-se de Embargos de Terceiros c/c com Tutela de Urgência ajuizada 

por Paulo Francisco da Silva em desfavor de Gilberto Maltz Scheir e 

Delaias Ferreira da Silva Galvão.

Em audiência de conciliação à fl.35-v as partes compuseram acordo, o 

qual é expressão legítima de suas vontades e representa composição 

para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada.

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual.

Procedo, nesta data, com o levantamento da restrição judicial efetivada 

sobre o veículo automotor, declinado à fl. 14.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 13 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945163 Nr: 57464-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimar cristina gimenez 

cano - OAB:

 Considerando que o valor voluntariamente depositado se trata de valor 

incontroverso, assim como que o patrono da parte exequente possui 

poderes especiais para receber e dar quitação (fls. 97/98), DEFIRO o 

pedido de levantamento de valores, pelo que determino seja expedido o 

competente alvará eletrônico.

No mais, tendo em vista a existência de saldo remanescente, INTIME-SE a 

parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945163 Nr: 57464-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimar cristina gimenez 

cano - OAB:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1026328 Nr: 34942-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PAULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Requerida para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434358-1/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 944930 Nr: 57396-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434333-6/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945163 Nr: 57464-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimar cristina gimenez 

cano - OAB:

 , INTIMO a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito 

remanescente, devidamente acrescido das custas processuais, se 

houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem 

o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 

do Código de Processo Civil).

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 856573 Nr: 58867-26.2013.811.0041

 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: CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 430170-6/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135793 Nr: 25471-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSD, ROSIMAR ALVES DOS SANTOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434312-3/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 802323 Nr: 8786-73.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MÉDICO ATRIUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSA DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6.910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B

 Ficam devidamente intimadas às partes de que fora designada perícia 

para 26/10/2018 às 15h30min, sob a responsabilidade da Real Brasil 

Consultoria, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1856, 

Edifício Office Tower, 14° andar, sala 1403, no Bairro Bosque de Saúde, 

em Cuiabá – MT, tel. 3052-7636 / 98418-7773, ficam desde logo intimadas 

as partes de que deverão providenciar quaisquer documentos 

complementares indicados pelo perito judicial, necessários à conclusão 

dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 938656 Nr: 53962-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAEL PONTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do depósito 

voluntário, de fls.71/77, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 875938 Nr: 14054-74.2014.811.0041

 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: CLEICIANE DE SOUZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca do Laudo 
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Pericial complementar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820733 Nr: 26960-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do depósito 

complementar da condenação, de fls. 605/607, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 942238 Nr: 55905-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIZAMAR ANTONIO SOUZA DE AREDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intimo a parte Requerida para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 433963-0/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1101472 Nr: 11114-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 433956-8/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1108467 Nr: 14082-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MORAIS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 433938-P/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953851 Nr: 1970-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo o Requerente para se manifestar sobre o pagamento voluntário da 

condenação juntado aos autos, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 898094 Nr: 28384-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMAEL RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434354-9/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1126931 Nr: 21717-06.2016.811.0041

 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: SOLIMAR CORREIA DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Intimo a parte Requerida para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434331-P/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 944930 Nr: 57396-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 INTIMO a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débto 

do saldo remanescente, devidamente acrescido das custas processuais, 

se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% (dez por cento), além de honorários advocatícios no mesmo 

percentual, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem 

o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 

do Código de Processo Civil).

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 136 de 767



 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 179738 Nr: 26974-32.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LESTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI GARCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo parte requerente para realizar o pagamento da guia de 

certidão de crédito, no prazo 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 204561 Nr: 18428-51.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NEUROLÓGICO DR. EGAS MONIZ 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:4526-A/MS, MIRIAN C. 

RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, ELIANE 

MOREIRA DA CUNHA - OAB:8.646/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 433948-7/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1165099 Nr: 37970-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA PATRÍCIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434355-7/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945163 Nr: 57464-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimar cristina gimenez 

cano - OAB:

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434342-5/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 864638 Nr: 5339-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO MARINHO DE OLIVEIRA, ANA CASSIA LIMA 

DE OLIVEIRA, NLDO, JOAO PAULO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT, ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - OAB:9.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434148-1/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1139736 Nr: 27272-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO SCHOTTEN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434360-3/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1039144 Nr: 41225-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWARD GOMES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do depósito 

voluntário, de fls. 62/67, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1066613 Nr: 53945-68.2015.811.0041

 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: VALCI DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do deposito 

voluntário, de fls.158/161, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 887981 Nr: 21886-61.2014.811.0041

 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: MFBDS, LUCILAINE FERREIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434365-4/2018
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Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1101261 Nr: 11060-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca do deposito 

voluntário, de fls. 119/122 no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078128 Nr: 308-71.2016.811.0041

 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: KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para se 

manifestarem acerca do Laudo do Perito juntado aos autos, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 447086 Nr: 21190-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 437265-4/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 716679 Nr: 10331-52.2011.811.0041

 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: WALLACE NUNES VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA, INTERBENS IMÓVEIS, 

DELÇO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT, 

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - OAB:OAB/MT 

8.195-A, FLAVIO LOPES FERRAZ - OAB:148100/SP, JOSÉ WALTER 

FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13335, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360, 

RODRIGO CARLOS HERNANDES - OAB:236.953, RUI MANOEL DA 

SILVA GOUVEIA - OAB:281.517-SP

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo a parte requerente para a 

apresentar as alegações finais no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1026328 Nr: 34942-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PAULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434357-3/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116272 Nr: 17130-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENIL NUNES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434335-2/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 923688 Nr: 45647-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBSON JEFFERSON ARRUDA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 433967-3/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1032935 Nr: 38085-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CANDIDA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 433946-0/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 204561 Nr: 18428-51.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONDRICIR - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 

LTDA.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NEUROLÓGICO DR. EGAS MONIZ 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:4526-A/MS, MIRIAN C. 

RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, ELIANE 

MOREIRA DA CUNHA - OAB:8.646/MT

 Intimo a parte Exequente, por meio de seu advogado, para que apresente 

planilha de débitos atualizada , já descontados os valores pagos via alvará 

retro e requeira o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 418058 Nr: 5030-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACOM TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCIA M. VIDAL - OAB:11.597/MT, RONALDO LUIZ 

COSTA - OAB:12091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131.600, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:128998/SP, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 433649-6/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172073 Nr: 41039-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434344-1/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 445822 Nr: 20340-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ANTONIO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 756937 Nr: 9081-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:OAB/MT 11.443, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 140422 Nr: 24999-09.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAYA BYANA REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA DE CASTRO SANDY - OAB:6572, BRAULIO JUNIOR DA 

SILVA - OAB:4425, Elaine Cristina Ferreira Sanches - OAB:7863/MT, 

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10.725, JANAINA GOMES 

DA SILVA - OAB:10.384-B, JOHARA DE OLIVEIRA BARBOSA MUNIZ - 

OAB:10.532, KLEYSSON HARDERSSON ARANTES SOUZA DE CAMPOS 

- OAB:10.545/MT, LAMARTINE MACIEL DE GODOY - OAB:12245, 

LUCIANA FERREIRA LEMOS DOS SANTOS - OAB:19.178/MT, MARCUS 

ROGÉRIO HATAKEYAMA - OAB:9272, MÔNICA GOES CAMPELO - 

OAB:8.735/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

Ronaldo Costa de Souza - OAB:7630, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA SILVA JUNIOR - OAB:11.322/MT

 Nesta data, intimo as partes, via DJE, acerca da audiência de conciliação 

agendada para o dia 06 de novembro de 2018, às 10h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 243629 Nr: 11833-02.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONELSO BETTIATO, JURACY MENDONÇA DA 

SILVA, EDNA CAVALCANTE DA SILVA, CLEONICE CAVALCANTE DA 

SILVA CASTRO, EDSON CAVALCANTE DA SILVA, CLAUDIANO 

CAVALCANTE DA SILVA, SILVIO CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO MANOEL CAVALCANTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA CAVALCANTE - 

OAB:2283/MT, VICENTE RODRIGUES CUNHA - OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14.249, 

ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12600

 Intimo o Dr. João Arruda dos Santos, OAB/MT nº 14249, para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 741635 Nr: 38469-29.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ADARC PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434117-1/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos
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Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408337 Nr: 359-92.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 433939-8/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120969 Nr: 19216-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VALLEJO DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434144-9/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945525 Nr: 57741-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO TOMICHÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434370-0/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945631 Nr: 57823-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIR VITURINO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Requerida para dar-lhe ciência da emissão do alvará de n° 

434359-P/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 951429 Nr: 629-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LUIZ TIBIS MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434350-6/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1009239 Nr: 27245-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434378-6/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1021682 Nr: 32778-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVALDO DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434347-6/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1038325 Nr: 40728-55.2015.811.0041

 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: ESS, CLAUDETH MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A

 Intimo a parte Exequente para dar-lhe ciência da emissão do alvará 

eletrônico de n° 434330-1/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1038325 Nr: 40728-55.2015.811.0041

 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: ESS, CLAUDETH MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A

 Intimo a parte Requerida para dar-lhe ciência da emissão do alvará de n° 

434322-0/2018

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155291 Nr: 34037-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA DA SILVA LIMA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1066184 Nr: 53763-82.2015.811.0041

 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: MARCIO DE ANDRADE

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 883928 Nr: 19153-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MARREGA CAPELLA DE OLIVEIRA, MUDAR 

SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, RAFAEL MILEN MITCHELL - OAB:116691

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 767292 Nr: 20113-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUELLA ALVAREZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:/MT 7.302-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12131 OAB/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 333619 Nr: 4110-58.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVÊA DE 

VASCONCELLOS GURGEL - OAB: 9.023/MT, ANDRÉA DE CASTRO 

COUTO - OAB:102518, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, 

GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, LEONARDO TORRES 

FIGUEIRÓ - OAB:15.018/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - OAB:103.792 RJ, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO 

LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a Requerida informou que as vias 

originais dos contratos que devem ser analisados pela perícia estão em 

poder do Consórcio Nacional Yamaha e que a perícia solicitou expedição 

de ofício a mesma para que apresentasse tais contratos.

Isto posto, DEFIRO o pedido de fls. 268/270 e determino a expedição de 

ofício ao Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. - CNPJ: 

47.458.153/0001-40, endereço a Rodovia Presidente Dutra, Km 214, 

Guarulhos-SP - CEP: 07178-580, afim de que forneçam em 15(quinze) os 

originais dos seguintes documentos:

• Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e 

Obrigações, cujo cedente é Grimaldo Egídio Moreira, CPF n° 

031.130.746-90 e o cessionário é Fabiano da Silva, CPF n° 

695.931.401-15, firmado em 04.12.2001 (fls. 59);

• Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia cuja parte devedora é 

Fabiano da Silva, CPF n° 695.931.401-15, firmado em 08.01.2002 (fls. 

65/66);

• Ficha cadastral de Fabiano da Silva, CPF n° 695.931.401-15, firmado em 

04.12.2001 (fls. 85).

Outrossim, defiro a habilitação do novo patrono do autor, conforme 

requerido as fls. 272/274, devendo a secretaria providenciar as devidas 

alterações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 929738 Nr: 49153-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO BARBOSA ROSA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Dufrayer Fanzeres 

Monteiro Fortes - OAB:21594/O, MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO MARTINS - 

OAB:13.641, PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - OAB:22.715/O

 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. 96).

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.: 118384 Nr: 7155-46.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MIRAGE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPHIA DO BRASIL S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 AUTOS N.º 7155-46.2003811.0041 (CÓDIGO 118384)

EXEQUENTE AUTO POSTO MIRAGE LTDA

EXECUTADO PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

Vistos,

Trata-se de Cumprimento Definitivo de Sentença movido por Auto Posto 

Mirage Ltda e Antonio Checchin Junior em face de Petrobrás Distribuidora 

S/A, no qual busca o recebimento de crédito oriundo da sentença 

condenatória proferida em Ação de Cobrança (fls. 321/324).

O valor da condenação referente aos honorários sucumbenciais foram 

levantados, em atendimento a decisão de fls. 534.

No que tange ao valor principal, o Juízo determinou, inobstante a sua 

desobrigatoriedade por se tratar de cumprimento definitivo de sentença , a 

prestação de caução por parte do exequente para o levantamento dos 

valores.

O exequente ofertou como caução imóvel urbano, livre e desembargado 

[matrícula 19.852 CRI de Chapara dos Guimarães, fls. 521v], o que foi 

considerado como idôneo (fls. 534).

 No entanto, visando aferir a sua suficiência, foi determinada a expedição 

de carta precatória para a avaliação do bem imóvel.

 Determinou-se, ainda, que a caução real fosse tomada por termo, com a 

posterior averbação a margem da matricula do imóvel.

O exequente trouxe aos autos comprovação da averbação da caução a 

margem da matricula do imóvel (fls. 538/539).

Além disso, acostou-se aos autos a avalição do imóvel dado em garantia, 

a qual alcançou R$ 5.939.600,89 (cinco milhões, novecentos e trinta e 

nove mil, seiscentos reais e oitenta e nove centavos).

Indiscutivel, portanto, que a caução ofertada revela-se idônea e suficiente 

a reparar eventual dano ao executado.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositados 

em Juízo em favor do exequente Auto Posto Mirage Ltda, na conta de seu 

procurador, Dr. Antônio Checchin Júnior, eis que possui poderes 

especiais para tanto (fls. 533v e 12).

 Expeça-se o Alvará Judicial.

Int.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029772-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLER RICARDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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 

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 
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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 

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 
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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, 17 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 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 17.09.2018, às 17:26. [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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029786-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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 

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, 
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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 

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 
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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, 17 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 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 17.09.2018, às 17:26. [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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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 

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, 
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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 

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, 17 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, 
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julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 17.09.2018, às 17:26. [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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030095-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE ARRUDA FARIAS (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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 

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 
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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 

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, 17 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 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 17.09.2018, às 17:26. [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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030657-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DA SILVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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 
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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 

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 
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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 

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, 17 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 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 17.09.2018, às 17:26. [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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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 
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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 

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 
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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 

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, 17 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 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 17.09.2018, às 17:26. [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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030569-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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 

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 
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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 

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 
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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, 17 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 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 17.09.2018, às 17:26. [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.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014410-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCUDERIA VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

MAURO ROSALINO BREDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ DA SILVA JORGE EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014410-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SCUDERIA 

VEICULOS LTDA - ME EXECUTADO: EDUARDO LUIZ DA SILVA JORGE 

EIRELI - ME W Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

ajuizada por Scuderia Veículos Ltda Me em face de Eduardo Luiz da Silva 

Jorge Eireli Me. Determinada a citação da parte executada, esta não foi 

localizada no seu endereço, tendo o senhor meirinho certificado que a 

empresa mudou de endereço em julho de 2017 (Id. nº 11856739). Na 

petição de Id. nº 12082749, a parte exequente pugnou pelo arresto da 

quantia devida junto ao crédito da executada nos autos da ação 

recuperação judicial da empresa Abengoa Construção Brasil Ltda, uma 

vez que o executado não foi localizado para regular citação. É o breve 

relatório DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a citação dirigida 

ao endereço do executado não foi cumprida em razão do mesmo ter se 

mudado para local incerto, conforme certidão acostada no Id. nº 

11856739. Nessa situação, insta frisar que muito embora o exequente não 

tenha nomeado o ato processual que almeja, a hipótese é de arresto, 

conforme preconiza o art. 830[1] do Còdigo de Processo Civil. Destarte, 

consigno que o arresto on line é medida cabível em face da dificuldade de 

citação do executado, tendo em vista que tal providência está submetida à 

norma prevista no art. 830 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

o procedimento executivo. Com efeito, a 4ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça decidiu que é possível realizar arresto eletrônico de valores, antes 

da citação, quando o executado não for localizado pelo oficial de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU 

EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. 

CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI 

11.382/06. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR 

ANALOGIA.PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado 

arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva 

assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título 

extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 

2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o 

arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por 

analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não 

houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em 

penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o 

arresto on-line, a ser efetivado na origem. (STJ. Quarta Turma. REsp 

1.370.687/MG. Relator: min. Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 

04/04/13). Assim, no caso dos autos, o arresto, inclusive o on line, está 

amparado nos artigos 830 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, 

DEFIRO os pedidos constantes na petição de Id. nº 12082749, para 

determinar o arresto de crédito habilitados em favor da empresa 

executada perante os autos da recuperação judicial empresa Abengoa 

Construção Brasil Ltda. Para tanto, INTIME-SE a parte exequente, na 

pessoa de seu patrono, para que informe o número dos autos e o Juízo 

em que tramita a Recuperação Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, solicitando o 

registro do presente arresto no rosto daqueles autos, observando-se o 

valor atualizado da presente execução. Por fim, DEFIRO o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça. Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes 

junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o 

endereço atualizado da parte executada. 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 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito [1] “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015629-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015629-32.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: CORR 
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PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA EXECUTADO: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA W Vistos. 1. 

BACENJUD: Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na 

ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada LUMEN 

CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, portadora do CNPJ nº 

01.089.250/0001-02, sobre o valor total de R$ 119.735,20 (cento e 

dezenove mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). Registro 

que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do 

Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última atualização 

do débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência do ato à 

parte executada. Conforme determina o artigo art. 512, § 2º, da 

CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete para a 

efetivação da constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud. 

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. Em seguida, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, 

devendo a parte executada que não possuir procurador constituído nos 

autos ser intimada por carta com aviso de recebimento. Anote-se que, no 

prazo supra, deverá a parte executada comprovar, se for o caso, que o 

numerário bloqueado é impenhorável e/ou que há excesso da penhora 

(art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Havendo 

manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Não havendo manifestação da 

parte executada, converter-se-á a indisponibilidade da quantia bloqueada 

em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina 

o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. RENAJUD: Por outro lado, 

caso a penhora de numerários resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o 

pedido de busca junto ao sistema RENAJUD. Restando frutífera a busca 

de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos localizados através do 

sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, em conjunto com o 

comprovante de inclusão de restrição veicular, como termo de constrição, 

independentemente de outra formalidade. Neste caso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da 

restrição lançada via sistema RENAJUD, esclarecendo, inclusive, se 

deseja a apreensão e remoção do bem - devendo, nesse caso, informar a 

sua exata localização -, assim como indicando o depositário, nos termos 

do art. 840 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo do disposto supra, 

na forma do art. 841 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, assim como para que, querendo e no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira a substituição do bem penhorado, nos 

termos do que permite o art. 847 do citado Diploma Processual. Havendo 

manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. 3. INFOJUD: DEFIRO a 

consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de imposto de 

renda do último ano da parte executada, sendo certo que os documentos 

obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, deverão ser 

mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo dos mesmos, 

nos moldes do art. 477[1] da CNGC. Nessa última hipótese, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre as 

informações encaminhadas pela Receita Federal do Brasil, sob pena de 

suspensão da execução. 4. PENHORA DOS BENS MÓVEIS INDICADOS: 

Ante a indicação de bens móveis (Id. nº 9315850), com a qual concordou 

a parte exequente (Id. nº 9390971), EXPEÇA-SE o competente mandado 

de penhora e avaliação dos referidos bens, nomeando-se o representante 

legal da empresa executada como depositário, assim como intimando-o da 

penhora. Apresentada a avaliação, INTIME-SE as partes para 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. 5. PENHORA DE CRÉDITOS: 

Por meio da petição constante no Id. nº 9924959, a parte exequente 

postula a penhora de crédito da parte executada junto ao Estado de Mato 

Grosso, especificamente na Secretaria de Infraestrutura. Pois bem. Tenho 

que, nos termos do art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, o 

pedido comporta deferimento. Com efeito, a partir da análise dos 

documentos que acompanham a supracitada petição, verifica-se que a 

parte executada, Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda, possui 

contrato com a Secretaria de Estado e Infraestrutura. Assim sendo, 

DEFIRO a penhora dos eventuais direitos creditórios da parte executada 

perante a Secretaria de Estado e Infraestrutura de Mato Grosso, limitados 

ao valor de R$ 119.735,20 (cento e dezenove mil, setecentos e trinta e 

cinco reais e vinte centavos). Nos termos do art. 855 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO seja intimado, via mandado judicial, o 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso para 

que, até o limite do crédito exequendo, não pague o crédito empenhado à 

parte executada. Sem prejuízo do disposto supra, OFICIE-SE o Secretário 

de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, requisitando que, 

no prazo de 10 (dez) dias, informe a este Juízo se a parte executada 

ainda possui crédito empenhado junto à respectiva secretaria e, em caso 

positivo, qual o valor resta a ser liquidado. Aportando nos autos resposta 

positiva, LAVRE-SE termo de penhora sobre os valores do crédito da 

parte executada, bem como EXPEÇA-SE novo mandado de intimação ao 

ente estatal devedor, para que, por ocasião da liquidação do empenho, 

deposite o crédito em conta vinculada a este Juízo, informando a situação 

nos autos. 6. DELIBERAÇÕES FINAIS: Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa. 

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). Anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado[2]. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 20 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 477. As secretarias farão arquivos 

reservados, em pasta própria, física ou eletrônica, dos ofícios prestadores 

das informações econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu 

conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência, 

salvo se por determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.” [2] 

STJ, AgInt no REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, 

DJe 29/02/12

9ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012335-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DO NASCIMENTO ARAUJO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MAIRA DE SA CAMPOS MAIA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012335-35.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SERGIO 

DO NASCIMENTO ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 
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pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026216-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA (ADVOGADO(A))

ROQUE ALFREDO MONTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026216-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROQUE ALFREDO MONTI REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 08:30, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006315-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

AURINETE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALOISIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

AURINEZIO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006315-28.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAGNO CESAR DOS SANTOS, AURINEZIO BENEDITO DOS 

SANTOS, MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS, ALOISIO MARCOS 

DOS SANTOS, AURINETE APARECIDA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. INTIME-SE a Sra. 

Aurinete Aparecida dos Santos e o Sr. Aloisio Marcos dos Santos, para a 

regularização processual, apresentando documentação pessoal e que 

demonstre sua filiação com o de cujus, qual seja o Sr. Aloízio Lilio dos 

Santos, visto não constar nos autos referidos documentos. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023967-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

HAMZA ABDULHAMI ALI AHMED (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023967-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

HAMZA ABDULHAMI ALI AHMED REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 09:30, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 
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CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023973-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

TASSIO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023973-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

TASSIO BORGES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/11/2018 às 09:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023984-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIANA NASCIMENTO ABREU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023984-60.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FLAVIANA NASCIMENTO ABREU RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/11/2018 às 10:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024229-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALVES FEITOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024229-71.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO ALVES FEITOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/11/2018 às 10:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028266-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (EXEQUENTE)

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028266-44.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES EXECUTADO: 

NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução por Título Extrajudicial proposta por MARCYLENE ANDRADE 

D’AVILA SOUSA ALVES em desfavor de NOTEMPER EMPREENDIMENTOS 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora que na 

data de 24/04/2017 foi constituída advogada da empresa executada, 

sendo realizado para isso Contrato de Prestação Mensal Fixa de Serviços 

Advocatícios, o qual é o objeto da execução de título extrajudicial, contudo 

a cópia assinada nunca foi devolvida pela executada. Não houve a citação 

da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. 

É o relatório. Decido. Conforme consignado, trata-se de Ação de 

Execução por Título Extrajudicial proposta por MARCYLENE ANDRADE 

D’AVILA SOUSA ALVES em desfavor de NOTEMPER EMPREENDIMENTOS 

LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. É regulamentado pelo 

Artigo 784 do Código de Processo Civil os tipos de títulos extrajudiciais, 

vejamos: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de 

câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a 

escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o 

documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; 

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos 

transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o 

contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de 

garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida 

em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o 

crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 

bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de 

condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos 

créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições 

ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia 

notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais 

despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição 

expressa, a lei atribuir força executiva. No presente caso, o objeto da 

execução se trata de contrato particular, referente a Prestação de 

Serviços Advocatícios, embora ditado no inciso III a necessidade da 

assinatura de 02 (duas) testemunhas, o Art. 24 da Lei nº 8.906/94 – 

Estatuto da Advocacia, regulamenta que o contrato escrito que estipular 

os honorários advocatícios constituem títulos executivos, observemos: 

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato 

escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito 

privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência 

civil e liquidação extrajudicial. Em que pese o contrato de honorários ser 

válido como título executivo, o mesmo deve ser escrito, logo em que pese 

desnecessária a assinatura de 02 testemunhas, se faz crucial a 

assinatura das partes contratante e contratada no instrumento. In casu, 

além de a exequente narrar em sua exordial que o contrato não foi 

assinado pela executada, colacionou o mesmo ao ID. 15004204, onde se 

observa a falta de assinatura da empresa contratante. Ao artigo 783 do 

CPC, é trazido os requisitos imprescindíveis para se caracterizar o título 

executivo, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade. No presente caso 

o título apresentado não preenche os requisitos do referido artigo, tendo 

em vista que o mesmo não é exigível, sendo que não foi assinado pela 

empresa "contratante”, ora executada, não sendo assim a Ação de 

Execução de Título Extrajudicial a via eleita para a cobrança do débito, uma 

vez observado o principio “nulla executio sine titulo”, ou seja, é nula a 

execução sem título hábil. Acerca do tema, colho a jurisprudência pátria: 

AUTO VIAÇÃO TIJUCA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NULA A 

EXECUÇÃO SEM TÍTULO HÁBIL. O pressuposto primacial para o 

Estado-juiz impôr a execução forçada é a existência de um título executivo 

(judicial ou extrajudicial), que contemple uma condenação. Já professavam 

os antigos romanos: nulla executio sine titulo (é nula a execução sem título 

hábil).(TRT-1 - AP: 01220000920085010021 RJ, Relator: Maria Aparecida 

Coutinho Magalhães, Oitava Turma, Data de Publicação: 

21/02/2018)negritei. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Empréstimos. Execução 

instruída com cópias dos instrumentos sem assinatura do tomador ou de 

testemunhas. Inexistência de título executivo. "Nulla executio sine titulo". 

Inteligência dos artigos 784 e 803, I, do CPC. Sentença de extinção da 

execução mant ida .  RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ -SP 

10066226820168260309 SP 1006622-68.2016.8.26.0309, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/11/2017, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2017). *Embargos à 

execução de título extrajudicial – Procedência – Cabimento – Embargado 

apelante pretende dar força executória a contrato de cessão de direitos 

creditórios, pelo qual adquiriu direitos decorrentes de instrumento 

particular de venda e compra de dois imóveis, em que embargantes 

apelados figuram como compromissários compradores – Ausência de 

título certo, líquido e exigível – Instrumento particular de compra e venda, 

objeto da cessão, declarado parcialmente ineficaz em anterior ação 

judicial, transitada em julgado, reconhecendo-se em fraude à execução a 

alienação de um dos imóveis – Impossibilidade de prosseguimento da 

execução em relação ao outro imóvel – Contrato de venda e compra prevê 

preço único pela venda dos dois imóveis, sem especificar o valor de cada 

um – Aplicação do princípio nulla executio sine titulo – Inteligência do art. 

803, I, NCPC – Sentença mantida – Recurso negado.*(TJ-SP 

10006689720168260452 SP 1000668-97.2016.8.26.0452, Relator: 

Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 04/12/2017, 13ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2017). Sendo nulo o título objeto 

da execução, o indeferimento da petição inicial, é a medida que impõe, 

observada a jurisprudência: DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores 

integrantes da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO 

EXIGÍVEL, LÍQUIDO E CERTO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA 

MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O requisito para o obter a via 

executiva é que o exequente seja titular de título executivo que represente 

obrigação certa, líquida e exigível. (TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1384728-0 - 

Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Celso 

Jair Mainardi - Unânime - - J. 15.07.2015)(TJ-PR - APL: 13847280 PR 

1384728-0 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 

15/07/2015, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1617 30/07/2015) 

Posto isto, evidente a falta de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se os autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031419-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031419-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WESLEY EDUARDO DE SOUZA E SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 
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BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030082-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030082-61.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME 

EXECUTADO: NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA Vistos etc. 

Analisando inicialmente os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe sobre a 

assistência àqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art.98). Todavia, é sabido que a 

pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando 

ela comprova sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto 

sua simples afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada 

comprovar a insuficiência de renda. Desta feita, não houve efetiva 

demonstração da incapacidade financeira da empresa, como se exige 

para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. 

Ademais em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que 

a empresa, bem como seu representante possuem veículos próprios, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 

3 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações LPI6171 MT I/TOYOTA HILUX 

CD4X4 SRV 2008 2009 JOSE BATISTA DOS REIS Não ui-button ui-button 

KAK7842 MT NISSAN/FRONTIER 4X4 XE 2007 2008 AEROTRI 

AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA Não ui-button ui-button 

KAR7186 MT RENAULT/MEGANESD DYN 20A 2007 2007 JOSE BATISTA 

DOS REIS Sim Em caso análogo decidido por esse Juízo, fora indeferido o 

pedido de Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. Decisão essa 

que foi objeto de agravo de instrumento, e também indeferido, conforme 

acórdão, verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – 

INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 
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Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita postulado pela requerente, pois não vislumbro a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem o 

comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a parte 

autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016051-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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TONY ANDREO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016051-70.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: TONY 

ANDREO MARQUES DA SILVA EXECUTADO: SPE SKY VIEW PAIAGUAS 

EMPREENDIMENTOS LTDA IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar 

maior celeridade ao processo, intimo a parte autora para informar se 

fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência para o 

cumprimento do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da 

diligência, deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de 

justiça, em voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o 

fornecimento dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte 

autora e os autos serão extintos. 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.
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MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031604-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON JAVARI RÉU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, o indeferimento 

do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples 

declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 
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admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030957-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

MARCIO DEITOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030957-31.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

EXECUTADO: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA Vistos etc. 

Analisando inicialmente os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe sobre a 

assistência àqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art.98). Todavia, é sabido que a 

pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando 

ela comprova sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto 

sua simples afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada 

comprovar a insuficiência de renda. Desta feita, não houve efetiva 

demonstração da incapacidade financeira da empresa, como se exige 

para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. 

Ademais em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que 

a representante da empresa requerente, bem como a empresa autora 

possuem veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações EUZ3178 SP TOYOTA/COROLLA ALTIS20FX 2011 2012 

PAULO AFONSO BRAGA RICARDO Sim ui-button ui-button EMN8822 SP 

I/BMW 330I EV51 2003 2004 PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE 

NEG Sim ui-button ui-button Em caso análogo decidido por esse Juízo, fora 

indeferido o pedido de Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. 

Decisão essa que foi objeto de agravo de instrumento, e também 

indeferido, conforme acórdão, verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 
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31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita postulado pela requerente, pois não vislumbro a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem o 

comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a parte 

autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014531-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAWILSON ALMEIDA LACAVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014531-75.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON EXECUTADO: CLAWILSON ALMEIDA 

LACAVA IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao 

processo, intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou 

efetuará o pagamento da guia de diligência para o cumprimento do 

mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, deve 

ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. 

Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de justiça, em 

voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o fornecimento 

dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte autora e os 

autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032632-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO (ADVOGADO(A))

RONALDO ELIAS QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO DE LARA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032632-63.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

RONALDO ELIAS QUEIROZ RÉU: EVANDO DE LARA IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, 

por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a certidão 

do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 24 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: 1008222-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

PATRICK ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS LTDA - ME (RÉU)

MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1008222-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RÉU: 

SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS LTDA - ME Vistos etc. Ao 

as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação. Custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado 

pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as 

formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de 

estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do 

recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031669-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (AUTOR(A))

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENY MARTINS REZENDE OAB - 384.370.741-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031669-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME REPRESENTANTE: 

CLAUDENY MARTINS REZENDE RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. Vistos etc. Analisando inicialmente os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita ou o recolhimento das custas ao final da 

demanda. Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe sobre a 

assistência àqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art.98). Todavia, é sabido que a 

pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando 

ela comprova sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto 

sua simples afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada 

comprovar a insuficiência de renda. No mais, sabe-se que o pagamento 

das custas ao final do processo é semelhante à concessão do beneficio 

da gratuidade judiciária, devendo restar demonstrada a hipossuficiência 

momentânea da parte em arcar com os ônus processuais. Desta feita, não 

houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da empresa, 

como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Ademais em consulta ao sistema RENAJUD 

(abaixo), restou verificado que o representante da empresa requerente 

possui 25 veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 25 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QBN9737 MT VW/GOL TL MB S 2014 2015 GRAN 

EXPRESS T E TURISMO LTDA ME Sim ui-button ui-button QBK2956 MT 

AGRALE/MPOLO IDEALE R 2013 2014 GRAN EXPRESS T E TURISMO 

LTDA ME Sim ui-button ui-button OBA4875 MT CHEVROLET/S10 LT DD2 

2013 2014 GRAN EXPRESS T E TURISMO LTDA ME Sim ui-button ui-button 

OBM4138 MT VW/NOVO GOL 1.0 CITY 2012 2013 GRAN EXPRESS T. E 

TURISMO LTDA-ME Sim ui-button ui-button OBL3141 MT 

MARCOPOLO/VOLARE W9 ON 2012 2012 GRAN EXPRESS T E TURISMO 

LTDA EPP Sim ui-button ui-button OBG8370 MT RENAULT/SANDERO 

EXP1016V 2012 2013 GRAN EXPRESS T E TURISMO LTDA EPP Sim 

ui-button ui-button OBC1690 MT VW/FOX 1.6 GII 2012 2013 GRAN 

EXPRESS T. E TURISMO LTDA EPP Sim ui-button ui-button OBE1436 MT 

I/TOYOTA HILUX SW4 4X4SR 2012 2012 GRAN EXPRESS T.E TURISMO 

LTDA ME Sim ui-button ui-button OAU6044 MT R/MILTON BRASILIA CA 

2009 2010 GRAN EXPRESS T E TURISMO LTDA EPP Sim ui-button ui-button 

NPP0060 MT PEUGEOT/BOXER M33OM HDI 2008 2009 GRAN EXPRESS T E 

TURISMO LTDA ME Sim ui-button ui-button HJA3056 MT MBENZ/BUSSCAR 

VIS BUSS R 2008 2008 GRAN EXPRESS T E TURISMO LTDA ME Sim 

ui-button ui-button NEB0862 MT VW/15.180 CNM 2008 2008 GRAN 

EXPRESS T E TURISMO LTDA EPP Sim ui-button ui-button DAH5986 MT 

MBENZ/MPOLO PARADISO R 2007 2007 GRAN EXPRESS T E TURISMO 

LTDA EPP Sim ui-button ui-button ANP4341 MT MBENZ/MPOLO PARADISO 

R 2006 2006 GRAN EXPRESS TRANSP.E TUR.LTDA ME Sim ui-button 

ui-button ANQ7710 MT MBENZ/MPOLO PARADISO R 2006 2006 GRAN 

EXPRESS TRANSP.E TUR.LTDA ME Sim ui-button ui-button JZY6172 MT 
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PEUGEOT/BOXER FURG CUR 2004 2004 GRAN EXPRESS T E TURISMO 

LTDA EPP Sim ui-button ui-button AMF7570 MT MBENZ/BUSSCAR VIS 

BUSS R 2004 2004 GRAN EXPRESS TRANSP.E TUR.LTDA ME Sim 

ui-button ui-button KAD1536 MT MBENZ/MPOLO PARADISO DDR 2004 

2004 GRAN EXPRESS T E TURISMO LTDA EPP Sim ui-button ui-button 

CZB0125 MT SCANIA/MPOLO PARADISO R 2002 2002 GRAN EXPRESS T 

E TURISMO LTDA ME Sim ui-button ui-button CZB0076 MT SCANIA/MPOLO 

PARADISO R 2002 2002 GRAN EXPRESS T E TURISMO LTDA EPP Sim 

ui-button ui-button GSH6437 MT SCANIA/IRIZAR CENTURY E 2000 2000 

GRAN EXPRESS T E TURISMO LTDA EPP Sim ui-button ui-button JZF2909 

MT MBENZ/BUSSCAR EL BUSS R 2000 2000 GRAN EXPRESS T E 

TURISMO LTDA EPP Sim ui-button ui-button CPJ2373 MT VOLVO/MPOLO 

PARAD GVR 2000 2000 GRAN EXPRESS T E TURISMO LTDA EPP Sim 

ui-button ui-button CPJ2353 MT VOLVO/MPOLO PARAD GVR 2000 2000 

GRAN EXPRESS T E TURISMO LTDA EPP Sim ui-button ui-button KAC0201 

MT TOYOTA/BAND. BJ55LP BL3 1999 1999 GRAN EXPRESS T E TURISMO 

LTDA EPP Sim ui-button ui-button Em caso análogo decidido por esse 

Juízo, fora indeferido o pedido de Justiça Gratuita postulado por pessoa 

jurídica. Decisão essa que foi objeto de agravo de instrumento, e também 

indeferido, conforme acórdão, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA 

COM FINS LUCRATIVOS - HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 

NÃO-COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. A gratuidade de justiça 

pode ser reconhecida à pessoa jurídica, desde que demonstre de forma 

cabal a insuficiência de recursos para arcar com as despesas 

processuais.” (TJMT – Agravo de Instrumento n°. 37856/2005 - 

Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Ainda, sobre o assunto a 

jurisprudência: Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: GRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que em 

regime de liquidação extrajudicial ou paralisação de faturamento, a 

concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de 

demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais (AgRg no AREsp 341.016/SP). Se não comprovada a 

situação atual de miserabilidade financeira, impõe-se o indeferimento do 

pedido, com a abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal. 

(AgR 2287/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). 

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO - 

RECURSO PROVIDO.Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão 

do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e 

depende da demonstração de que a empresa não tem condições de 

custear as despesas processuais. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 08/06/2018) Tal demonstração não foi devidamente 

carreada aos autos, restando claro que a parte autora não faz jus aos 

benefícios da assistência judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO 

o pedido de Justiça Gratuita postulado pela requerente, pois não vislumbro 

a falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo, 

sem o comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a 

parte autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1028806-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

KATIA CILENE LINA FERREIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

CARLOS DE FARIA E SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN MAX PEREIRA CALONGA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028806-29.2017.8.11.0041 AUTOR(A): KATIA 

CILENE LINA FERREIRA ALMEIDA, CARLOS DE FARIA E SOUZA RÉU: 

KELVIN MAX PEREIRA CALONGA Vistos etc. A parte autora comparece 

por meio do petitório retro requerendo a desistência da presente ação, 

informando que a não tem mais interesse na demanda, requerendo ,assim, 

homologação sem mérito da desistência do feito. De acordo com o artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando 

os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Não tendo sido 

angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000991-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DEIVID ROGER DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1000991-23.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DEIVID ROGER DE CAMARGO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulado pelos autores. . Analisando o feito, verifica-se que 

não houve a intimação da parte devedora, para cumprimento espontâneo 

do julgado. Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a 

intimação da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038406-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA SANT ANA (ADVOGADO(A))

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038406-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

Vistos etc. Ao ID: 15491127, as partes apresentaram petitório informando 

que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do 

feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes que possuem poderes 

para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código 

de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito. Determino o cancelamento da audiência 

designada nos autos. Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo 

recursal, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038854-47.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1038854-47.2017.8.11.0041 LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Cabe destacar que os embargos de declaração têm como norte as 

previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do 

CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a 

sentença recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição 

ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só 

poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de 

declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos 

autos, não existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material 

capazes de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) 

do decisório embargado, que contém precisa e clara motivação, da qual 

não destoam suas conclusões. A parte embargante objetiva apenas o 

reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o 

que é inviável em sede de embargos de declaração. Como já explicitado 

inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, 

obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, 

tampouco a reformar o entendimento proferido, em razão dos rígidos 

contornos processuais desta espécie de recurso. Insta consignar que os 

Embargos de Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é 

esclarecer o real sentido de sentença eivada de obscuridade, contradição 

ou omissão e, para sanar julgamento proferido com base em premissas 

equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento da Embargante com o 

teor da deliberação ou a análise de provas não tem o condão de tornar 

cabível este Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão 

quando nela há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando 

está pautada em premissa equivocada. Descabe opor Embargos de 

Declaração para forçar a reapreciação da matéria, quando a sentença 

embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de 

direito, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e 

novo julgamento do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da sentença dever ser feita, se for o caso, 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são 

os remédios processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. A propósito segue os seguintes 

julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - 

VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos 

embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições 

apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a 

matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação 

no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Ademais, caso os presentes recursos se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da sentença, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Ausentes outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, os Embargos Declaratórios pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum. 

Mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24/09/2018 GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010241-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HEROTILDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010241-17.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILBERTO MALTZ SCHEIR EXECUTADO: ANTONIO HEROTILDES DA SILVA 

Vistos etc. Considerando que os comandos encontram-se acostados aos 

autos, conforme Id's abaixo listados, restitua-se o feito a Secretaria 

Judicial. Determinado o bloqueio/penhora on line 13962255 - Decisão 

14214720 - Documento de comprovação (1010241 17.2017 RENAJUD 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores) 14258023 - Documento 

de comprovação (1010241 17.2017 Resposta BacenJud 2.0) 14214729 - 

Documento de comprovação (1014241 17.2017 Protocolo BacenJud 2.0) 

14214737 - Documento de comprovação (1010241 17.2017 Cálculo TJDFT 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) CUIABÁ, 24 de 

setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016389-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

MANOEL ALEXANDRINO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NILO JOSE ROSSI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016389-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL ALEXANDRINO DE CARVALHO RÉU: NILO JOSE ROSSI Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por MANOEL 

ALEXANDRINO em face de NILO JOSE ROSSI, todos devidamente 

qualificados nos autos. No decisório anterior foi determinado a correção 

do equívoco na distribuição, bem como, recolhimento e/ou apresentação 

da guia de custas processuais inicias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, compareceu o autor, por meio de petitório de ID n. 

15029363, regularizando a petição inicial, contudo deixou mais uma vez de 

recolher as custas processuais, conforme determinado. Não houve a 

citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização 

processual. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora 

embora intimada para sanar as irregularidades constantes da petição 

inicial, não o fez. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo para o 

atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse 

efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o que dita o 

artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031737-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

IAN RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEONARDO DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

GISELE AGOSTINI FRAGERI (REQUERENTE)

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (ADVOGADO(A))

MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA (REQUERENTE)

GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO (REQUERENTE)

DAIANE CRISLAINE CANDIDO (REQUERENTE)

GIACOMO LUIZ TONIAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031737-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS, DAIANE CRISLAINE 

CANDIDO, GIACOMO LUIZ TONIAL, GISELE AGOSTINI FRAGERI, 

GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO, IAN RIBEIRO DA ROCHA, LEONARDO 

DE SOUZA FERNANDES, MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA, RONAN 

DJAVIER ALVES OLIVEIRA, ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES 

REQUERIDO: UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA 

- ME Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 
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Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que se tratam de médicos, e em 

consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que possuem 

veículo próprio. Lista de Veículos - Total: 9 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QCP2251 MT HONDA/HR-V TOURING 2017 2018 

ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS Sim ui-button ui-button 

QBG2545 MT I/CHEV CRUZE LT NB AT 2017 2017 IAN RIBEIRO DA ROCHA 

Não ui-button ui-button QCA9188 MT HONDA/CIVIC TOURING CVT 2016 

2017 ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS Sim ui-button 

ui-button QBK0890 MT HONDA/HR-V EXL CVT 2015 2016 GISELE 

AGOSTINI FRAGERI Não ui-button ui-button QBM5964 MT 

TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT 2015 2016 LEONARDO DE SOUZA 

FERNANDES Sim ui-button ui-button FNJ7520 MT RENAULT/SANDERO 

STEP 16 2014 2015 RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA Não ui-button 

ui-button FTT5793 MT I/BMW 320I ACTIVE FLEX 2013 2014 GUSTAVO DE 

DAVID CRISTOVAO Não ui-button ui-button NJP1023 MT FORD/FIESTA 

SEDAN1.6FLEX 2010 2010 LEONARDO DE SOUZA FERNANDES Não 

ui-button ui-button NPO1189 MT VW/VOYAGE 1.0 2009 2010 ELIANE 

SOLANGE DE SOUZA PIRES Sim ui-button ui-button pp1pp No mais, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1016809-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUCIMAR MARTINS BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORA CUNHA ESTEVES (RÉU)

ZAIRA CUNHA ESTEVES (RÉU)

JOÃO CUNHA ESTEVES (RÉU)

MARIA ODILA CUNHA ESTEVES (RÉU)

CARLOS FREDERICO SOARES CAMPOS (RÉU)

ARACY ESTEVES SOARES CAMPOS (RÉU)

EDUARDO PIRES CASTANHO (RÉU)

JULIETA ESTEVES PIRES CASTANHAA (RÉU)

ROSILDO TEIXEIRA COELHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016809-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIMAR MARTINS BORGES RÉU: ZAIRA CUNHA ESTEVES, JOÃO 

CUNHA ESTEVES, MARIA ODILA CUNHA ESTEVES, CARLOS FREDERICO 

SOARES CAMPOS, ARACY ESTEVES SOARES CAMPOS, EDUARDO 

PIRES CASTANHO, JULIETA ESTEVES PIRES CASTANHAA, ROSILDO 

TEIXEIRA COELHO, DORA CUNHA ESTEVES Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

USUCAPIÃO, ajuizada por LUCIMAR MARTINS BORGES em face de ZAIRA 

CUNHA ESTEVES, todos devidamente qualificados nos autos. No decisório 

anterior foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Transcorreu o prazo sem manifestação da parte autora. Não houve 

a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização 

processual. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora 

embora intimada para sanar as irregularidades constantes da petição 

inicial, não o fez. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo para o 

atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse 

efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o que dita o 

artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 167 de 767



processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012814-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR LARA LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012814-91.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ROBERTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PAULO VITOR LARA LEITE Vistos 

etc. As partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e, Julgo extinto o 

processo. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027110-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

CYBELLE NARDEZ RODRIGUES SELLE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JULIO NUNES VOICHECOSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027110-55.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CYBELLE NARDEZ RODRIGUES SELLE EXECUTADO: ADILSON JULIO 

NUNES VOICHECOSKI Vistos etc. No decisório de ID nº 9693308 foi 

indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a 

intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, 

compareceu a autora, por meio de petitório e documentos de IDs nº 

10578815, informando estar colacionando aos autos guia e comprovante 

de pagamento das custas processuais, contudo em análise aos mesmos 

restou verificado que eram referentes a Certidão de Distribuição. 

Oportunizado por meio do decisório de ID. 11337163 prazo para o devido 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, a parte requerente por meio 

do petitório e documentos de Ids. 10578592 a 10578748, juntou novamente 

aos autos mesma guia e comprovante de pagamento concernentes a 

Certidão de Distribuição Findo o prazo, verifica-se que, a parte autora não 

recolheu as custas. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, 

não ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme 

se vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar a irregularidade 

constante da petição inicial, não o fez. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM 

NOME DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - 
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INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da 

inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão 

legal. (Ap 138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA 

QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – 

PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO 

DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na hipótese de não recolhimento 

das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação 

da parte" (AgInt no AREsp 554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 

171375/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – 

NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA 

ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA 

MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para 

comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante. (Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, 

Publicado no DJE 05/03/2018) Assim, diante da ausência do recolhimento 

das custas, sendo evidende a falta de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se os autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026467-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL (ADVOGADO(A))

JANINE DE ARAUJO KESTRING (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1026467-63.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JANINE 

DE ARAUJO KESTRING RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. A parte 

autora comparece por meio do petitório retro requerendo a desistência da 

presente ação, informando que a não tem mais interesse na demanda, 

requerendo ,assim, homologação sem mérito da desistência do feito. De 

acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a 

relação processual por meio da citação, incabível a condenação em 

honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019093-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

VIVIANE KERHKOFF DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

EDGAR DE MOURA LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019093-30.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVIANE KERHKOFF DOS SANTOS RÉU: GRAMARCA VEICULOS LTDA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA, ajuizada por VIVIANE 

KERHKOFF DOS SANTOS em face de GRAMARCA VEÚCULOS LTDA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Indeferida a justiça gratuita a 

parte autora interpôs Agravo de Instrumento por meio do qual foi 

concedida inicialmente a tutela recursal. Determinada a citação não houve 

acordo das partes em audiência. Contestação e impugnação foram 

apresentadas pelas parte. Agravo de instrumento foi desprovido, motivo 

pelo qual determinou-se a intimação da autora para o recolhimento das 

custas. Certificado o decurso de prazo sem a manifestação da parte. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, em razão do 

acolhimento da impugnação ao valor da causa, não o fez, apresentando 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais 

complementares. Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do 

Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA 

IMPRENSA OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de 

extinção do feito com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o 

indeferimento da inicial. A aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da 

Assistência Judiciária), segundo o qual basta a afirmação pela parte de 

sua pobreza para a concessão da justiça gratuita, não induz presunção 

absoluta, podendo o julgador indeferir o benefício quando tiver razões 

para crer que o requerente possui condições em arcar com as taxas 

judiciárias. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao 

recolhimento das custas ou comprovação da sua miserabilidade, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do 

CPC. (Ap 84202/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO 

–DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. 

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 
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DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas complementares e do não 

atendimento de ordem emanada por este juízo, sendo evidente a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Em razão da causalidade, 

condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor 

do(s) patronos do(s) requeridos no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em 

razão da duração do processo e da presente extinção sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 85 §8 do CPC. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021254-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

ENI GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1021254-13.2017.8.11.0041 ENI GONCALVES DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cabe destacar 

que os embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas 

nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a sentença recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do decisório 

embargado, que contém precisa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. A parte embargante objetiva apenas o reexame da 

causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável 

em sede de embargos de declaração. Como já explicitado inicialmente, os 

declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou 

contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar 

o entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de sentença eivada de obscuridade, contradição ou omissão 

e, para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. 

Ou seja, o simples descontentamento da Embargante com o teor da 

deliberação ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível 

este Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão quando 

nela há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está 

pautada em premissa equivocada. Descabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a sentença embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da sentença dever ser feita, se for o caso, 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são 

os remédios processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. A propósito segue os seguintes 

julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - 

VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos 

embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições 

apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a 

matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação 

no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 
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lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Ademais, caso os presentes recursos se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da sentença, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Ausentes outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, os Embargos Declaratórios pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum. 

Mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24/09/2018 GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009927-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OC TECH COMERCIO DE ANTENAS LTDA (AUTOR(A))

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE CAMPOS CORREA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1009927-37.2018.8.11.0041 AUTOR(A): OC TECH 

COMERCIO DE ANTENAS LTDA RÉU: NIVALDO DE CAMPOS CORREA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte 

requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto 

a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 24 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006183-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALAN JHONE LEAO MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1006183-68.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ALAN JHONE LEAO MOREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulado pelos autores . Analisando o feito, verifica-se que não 

houve a intimação da parte devedora, para cumprimento espontâneo do 

julgado. Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação 

da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 888695 Nr: 22371-61.2014.811.0041

 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: CIBELE MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA, 

LIBERTY SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESIO RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9491, ARIADNE SELLA SIMÕES - OAB:20639/O, EDGARD PEREIRA 

VENERANDA - OAB:17761-A

 CÓDIGO 888695

 Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 202, vez que nela consta que os 

honorários periciais serão pagos ao final do processo, devendo o perito 

designar dia e hora para a realização da perícia.

 Diante dos documentos juntados pelo réu Diego Donizete Correa da Silva, 

às fls. 207/223, defiro os benefícios da justiça gratuita a ele.

Cuiabá, 21/09/2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1286258 Nr: 3651-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA AIARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1249175 Nr: 20875-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORBELINO BOJIKIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICABO TELEVISÃO LTDA, DAVIVO 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN 

- OAB:4605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 869327 Nr: 9046-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA GONÇALVES POMPERMAYER FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 940518 Nr: 54871-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA TRENTIN SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 742319 Nr: 39201-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIBENY AUXILIADORA GONÇALVES DE 

MELLO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 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

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de Novembro de 2018, 

ás 14 horas, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 735630 Nr: 32000-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN BENEDITO FERREIRA

 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:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 801833 Nr: 8270-53.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARÃO DE MELGAÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CURSINO JORGE, ROSANA 

ANDRÉA DE CAMARGO JORGE, MANOEL BENEDITO DE BARROS, 

ROSANGELA BEZERRA DE BARROS, PAULA TATIANY DE CAMARGO 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO CURSINO JORGE - 

OAB:2330-B/MT, MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - OAB:17965

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 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:

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 07 de Novembro de 2018, 

ás 11 horas, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 870174 Nr: 9714-87.2014.811.0041

 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: MARCELO DE MORAES VILLALBA

 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:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 395726 Nr: 30625-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER BASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6.525 MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 356266 Nr: 26647-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA ADILIA SOUZA ARRUDA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZILDINHA DE FÁTIMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - OAB:9059MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1282306 Nr: 2489-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, RAMON SILES ALVARADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMINAS MINING - TERRAPLANAGEM E 

MINERAÇÃO LTDA, CHARLES DE PAULA EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO GASPAR DA 

SILVA - OAB:24798/O, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1039477 Nr: 41397-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA REAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1050285 Nr: 46570-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PETROCOMPER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de ciência da citação por hora certa voltou 

recusada, impulsiono os autos intimando a parte requerente para requerer 

o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132853 Nr: 24190-62.2016.811.0041

 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: ESPÓLIO DE GALDINO CLEMENCIO DE ALMEIDA, 

ALDEMIRA TEIXEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S.A, SUL AMERICA 

CAPITALIZAÇÃO S/A, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ASSIS SOUZA 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 24190-62.2016.811.0041, 

Protocolo 1132853, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1105380 Nr: 12723-86.2016.811.0041

 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: TEREZINHA MARTINS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁRCIO CAMPOS GONÇALVES, SALIM 

KAMEL ABOU RAHAL, N. T. CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 454245 Nr: 25844-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA FILHO, CARLOS ROBERTO 

SIMONETI, GILDENOR GOMES CARNEIRO, CIRILO FRISON, LEONILDO JOSÉ 

NARDI, ESPÓLIO DE LUIZ MALHEIROS, HELOISA HELENA MALHEIROS 

RIBEIRO, MARCOS NEGRETTI, BENEDITA HELENA SALDANHA 

MALHEIROS, FERNANDO LUIZ MALHEIROS, MÁRIO SÉRGIO DOS 

SANTOS, VALDENOR MARQUES DAS NEVES, NATALICIO JOSE DO 

CARMO, JOSE MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 750118 Nr: 1821-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MALAVASI DOLCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEHLING LANSSANOVA E LANSSANOVA 

LTDA, NELCI BEHLING LANSSANOVA, VOLDE IAPP, ANILDA IAPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CORBELINO BOJIKIAN - 

OAB:1022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 Impulsiono os autos para que seja expedido ofício solicitando informações 

sobre o cumprimento da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 849883 Nr: 53010-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVES BOSS MATTOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, M A 

BARROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943, MARCOS ALEXANDRE COELHO - 

OAB:7598

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do Ofício n° 62/2018, juntado às 

fls. 307/325, enviado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso – DETRAN MT, informando que o veículo PEUGEOT/206 14 

SENSAT FX, Placa AQT-9815, Chassi 9362AKFW98B082699, Renavam 

114433623, bloqueado às fls. 294-v, fora objeto de Hasta Pública pelo 

referido Orgão, conforme edital n° 001/2018, publicado no Diário Oficial do 

Estado n° 27223.

Informa ainda que, o referido veículo encontrava-se apreendido no pátio 

do DETRAN, porém, não houve retirada do mesmo por parte do 

proprietário, apesar da notificação. Desta forma, o veículo foi 

encaminhado para realização de Leilão, sendo arrematado pelo Sr. 

Jackson Velasque Magalhães, na data de 02.04.2018, anterior à restrição 

RENAJUD.

Desta forma, considerando a documentação juntada, determino a baixa tão 

somente em relação ao veículo PEUGEOT/206 14 SENSAT FX, Placa 

AQT-9815, Chassi 9362AKFW98B082699, Renavam 114433623, de 

propriedade do Sr. Jackson Velasque Magalhães.

Mantenha-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação da baixa 

da constrição acima deferida via sistema Renajud.

Expeça-se ofício ao DETRAN-MT.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 70249 Nr: 9920-92.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUTFI SALIM BOU RASLAN, NABHIA LOUTFI BOU 

RASLAM, JOÃO CARLOS VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIRDES REIS SOUSA DA SLVA, ISAAC 

PINTO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ARRUDA VILELA 
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GARCIA - OAB:15.357/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2.669-A/MT

 Vistos etc. (...) Ante as razões expostas, REJEITO a impugnação 

apresentada às fls. 653/658. Considerando que a presente execução já 

se arrasta por 18 anos e não tendo a parte devedora demonstrado 

qualquer interesse em quitar o débito ou formalizar proposta de 

composição amigável, deixo de encaminhar os autos à central de 

conciliação. No mais, INTIMEM-SE os executados acerca do pedido de 

adjudicação requerido pela exequente, nos termos do artigo 876, §1º do 

CPC. Após, volvam os autos conclusos para demais deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se, expedido o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 80921 Nr: 2277-25.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOUZA LTDA, IMPÉRIO 

MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA TERRESTRES, MARÍTIMOS E 

ACIDENTES CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432/MT, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos etc.

Às fls. 751/753, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

DETERMINO a liberação do valor bloqueado via sistema BACENJUD, 

conforme acordado.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 753121 Nr: 5007-47.2012.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT, LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA - OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 Visto.

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do NCPC) declaro-me suspeita 

para processar e julgar este feito, devendo o mesmo ser encaminhado ao 

meu substituto legal.

Determino a Senhora Gestora que proceda a colocação de tarja de 

identificação na forma do item 7.4.4 da CNGC.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 195067 Nr: 9831-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACADEMIA REGINÁSTICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTEC - L.A GUETHI VENDAS DE RELÓGIO 

DE PONTO, LEONISIA NUNES BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARINO RODRIGUES DE 

ARRUDA - OAB:1.754/MT, BENEDITO DA SILVA BRITO - OAB:3822/MT, 

ELSO FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A/MT, GYAN CARLO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 10.027, KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:8852, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - 

OAB:9098/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:THIAGO COELHO DA CUNHA

Data da Carga:21/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 386961 Nr: 23051-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS PROMOÇÕES DE EVENTOS E PRODUÇOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:ALINE YULIKA YANAGUI OLIVEIRA

Data da Carga:21/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 426235 Nr: 9163-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - ASPTRUFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NOVA OLÍMPIA, JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS

Data da Carga:21/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 213989 Nr: 23102-72.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENTEL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

EQUIPAMENTOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINÉRIOS SALOMÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

- OAB:12937, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 6.660, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12887

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:BRUNO FERREIRA GOMES

Data da Carga:21/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 379525 Nr: 15314-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO SÁ CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:19442, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para retirar a certidão 

requerida, no prazo 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1243000 Nr: 19034-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO FADEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VICENTE DORILEO DA SILVA, D.A. 

PRODUÇOES DE EVENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 831801 Nr: 37436-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA & CALDEIRA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALERIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739098 Nr: 35723-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça._

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1092842 Nr: 7431-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815

 Conforme requerido, impulsiono os autos intimando para que a parte 

executada efetue o pagamento da condenação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1068002 Nr: 54528-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA & PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada/ requerente 

para apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 18896 Nr: 5659-55.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACARIO HAEFFNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, JOÃO DE CAMPOS CORRÊA - OAB:3688-A/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371, MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:4.410/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 371122 Nr: 7620-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE ZANATTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BORGES SALAMONI - 

OAB:, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739098 Nr: 35723-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949245 Nr: 59867-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELISIA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:16.543/MT, GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - 

OAB:20.788/O/MT

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 100457 Nr: 14517-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FURLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DA CUNHA, CÉLIA VIEIRA CERPA 

DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar certidão de 

crédito expedida, no balcão da secretaria, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080302 Nr: 1639-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

CERTIDÃO DE CRÉDITO expedida nos autos no prazo de 05 dias, sendo 

que os autos serão remetidos ao arquivo após o decurso do referido 

prazo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020357-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DA COSTA BUCAIR (AUTOR(A))

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

EDINEIA APARECIDA DA SILVA BUCAIR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020357-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO RICARDO DA COSTA BUCAIR, EDINEIA APARECIDA DA SILVA 

BUCAIR RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos etc. Aguarde-se a realização da Audiência de Conciliação 

designada nos autos, após volvam me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002912-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS (ADVOGADO(A))

ANTONIO WAGNER NICACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002912-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONIO WAGNER NICACIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Aguarde-se a realização da Audiência de 

Conciliação designada nos autos, após volvam me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007078-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE JUNG MATOS (AUTOR(A))

ELIS MARINA DIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007078-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO HENRIQUE JUNG MATOS RÉU: LUIZ MARIO TEIXEIRA Vistos etc. 

Considerando que a parte requerida não foi devidamente citada, conforme 

se depreende da Correspondência Devolvida (ID.14975478), REDESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 04/12/2018 às 08h00m, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. CITE-SE o 

requerido por meio de Oficial de Justiça conforme petitório de ID 15255782. 

No mais, determino o integral cumprimento da decisão anteriormente 

proferida nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017143-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

GABRIEL COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (EXECUTADO)

ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI (EXECUTADO)

WANDER DUARTE E SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017143-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: BRASIL 

COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP, WANDER DUARTE 

E SOUZA, DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS, ADRIANA LUCIA 

DUARTE BATISTA LANDOLFI Vistos etc. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial promovida por CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING em 

desfavor BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI – EPP, 

WANDER DUARTE E SOUZA, DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS e 

ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLF, devidamente qualificados 

nos autos. Deferida a penhora on-line (ID: 9618862) dos valores em 
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contas e aplicações financeiras dos executados, foi bloqueada 

parcialmente a quantia devida. Em manifestação, comparece a parte 

executada, Sra. Wander Duarte e Souza, alegando que a penhora 

efetivada recaiu sobre seus proventos de aposentadoria e pensão, 

requerendo o desbloqueio e a restituição do valor por ser impenhorável. 

Juntou documentos de ID’s: 12396924; 12396928; 12396931 e 12396983. 

Manifestação da parte exequente ao ID: 13664492. É o relatório. Decido. 

No caso em análise, alega a executada a impenhorabilidade de valores em 

conta bancária, por serem provenientes de aposentadoria bem como de 

pensão militar. Com efeito, assim dispõe a norma inserta no art. 854 do 

CPC, verbis: 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. § 1o No prazo de 24 

(vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o 

cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser 

cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados 

indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao 

executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Na hipótese em 

comento, depreende-se que a penhora eletrônica na conta do Banco do 

Brasil, agência 2373-6, Conta n° 6885-3 no valor de R$ 10.757,03 (dez mil 

setecentos e cinquenta e sete reais e três centavos) recaiu supostamente 

sobre aposentadoria e pensão militar da executada. O executado acosta 

aos autos, documentação que demonstra a impenhorabilidade absoluta da 

verba penhorada, devido sua natureza, conforme extrato bancário juntado 

ao ID 12396931, nos termos do inciso IV, do art. 833 do CPC. “Art.833 - 

São absolutamente impenhoráveis: (...); IV – os vencimentos, subsídios, 

soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, 

pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e 

destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2º; (...).” Em que pese a exequente ter suscitado que existe nos autos, 

débito oriundo de honorários advocatícios, que possuem caráter de verba 

alimentícia, a proteção emanada pelo artigo 833 se sobrepõem. Sobre isso 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. 

SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 

do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de 

impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa 

humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual 

não há se falar em penhora de valores decorrentes de verba salarial. 2. 

Conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao 

valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação 

alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2º, do NCPC. 3. 

Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1045355 , 

07075504320178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 11/09/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017). Dessa 

forma, considerando a impenhorabilidade dos proventos de pensão e 

aposentadoria na conta junto ao Banco do Brasil, agência 2373-6, Conta 

n° 6885-3 no valor de R$ 10.757,03 (dez mil setecentos e cinquenta e sete 

reais e três centavos) é medida que se impõe o desbloqueio do valor 

penhorado. Nesse sentido, é o entendimento pronunciado pelo colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM 

CONTA-CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA. 

I. Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde 

depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A 

impenhorabilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias 

asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC. II. Agravo desprovido.” (AgRg no 

REsp 969.549/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJU 

19.11.2007) (destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

– PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE 

DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR PARTE DO 

DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE, RESSALVADO O ENTENDIMENTO 

PESSOAL DO RELATOR – RECURSO IMPROVIDO. 1. É inadmissível a 

penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao 

recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor - 

Precedentes; 2. Agravo regimental improvido.” (3ª Turma, AgRg no REsp 

1.023.015/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, unânime, DJe de 5.8.2008) 

(destaquei). Nessa mesma toada, já decidiu o nosso eg. Tribunal: 

“EMENTA EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE SALÁRIO - 

IMPOSSIBILIDADE. São impenhoráveis os vencimentos e salários, 

ressalvadas às hipóteses de execução de prestações alimentícias. 

Inteligência do inciso IV, e do §2º, do artigo 649, do CPC. Precedentes do 

STJ.” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Recurso de Agravo de Instrumento 

nº. 29.372/2011 – Relator: Exmo. Sr. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – 

Julgado em 15/06/2011) (destaquei). “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA 

SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – 

VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – EXEGESE 

DO ART. 649, IV, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Conforme a inteligência do artigo 649, IV, do CPC, são impenhoráveis os 

subsídios, remunerações e salários.” (TJMT - AI, 25819/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/09/2014) 

(destaquei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 833, inciso IV, do 

CPC, DEFIRO o pedido de impenhorabilidade, para determinar o 

desbloqueio do valor penhorado via Bacenjud junto ao Banco do Brasil, 

agência 2373-6, Conta n° 6885-3 no valor de R$ 10.757,03 (dez mil 

setecentos e cinquenta e sete reais e três centavos) por tratar-se de 

provento de aposentadoria e pensão, na medida em que referidos valores 

constituem fomento de caráter alimentar. No mais, intime-se a exequente 

para que se manifeste quanto aos AR devolvidos, conforme ID’s: 

13288662; 13288788 e 13288936, bem como para requerer o que 

entender ser de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030068-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE RONDON DE SOUZA (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

JOYCE SOUZA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030068-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO HENRIQUE RONDON DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 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, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 
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designo audiência de conciliação para o dia 13/12/2018 às 10h45min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029992-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

MARINETE RODRIGUES LARA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOYCE SOUZA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029992-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARINETE RODRIGUES LARA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 13/12/2018 às 11h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030233-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FRANCISCO OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

JOYCE SOUZA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030233-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSVALDO FRANCISCO OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Com fundamento no artigo 144, III do CPC, 

declaro-me impedido para atuar no presente feito. Identifique-se o feito. 

Remeta-se os autos ao meu substituto legal. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030195-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

LUCIELY GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOYCE SOUZA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030195-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIELY GONCALVES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 13/12/2018 às 12h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015141-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR ANACLETO BACARJI (AUTOR(A))

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDGE BPF URBANIZACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOYCE SOUZA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015141-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO VICTOR ANACLETO BACARJI RÉU: HEDGE BPF URBANIZACAO 

LTDA Vistos. Inicialmente, considerando que houve interposição do 

agravo de instrumento de nº 1007697-48.2018.8.11.000 pela parte autora 

face a decisão que indeferiu a justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso concedeu a liminar pleiteada no recurso, 

determinando o tramite normal da presente ação, até o julgamento do 

mérito recursal, recebo a presente demanda pelo procedimento comum. 

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Indenização por 

Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

João Victor Anacleto Bacarji em face de Hedge BPF Urbanização Ltda, 

ambos qualificados nos autos. A parte autora alega que, em 04 de 

fevereiro de 2017 firmou um instrumento particular de compromisso de 

compra e venda de imóvel e outras avenças, com a requerida no valor de 

R$ 213.261,83 (duzentos e treze mil duzentos e sessenta e um reais e 

oitenta e três centavos). Aduz que foi dada uma entrada de R$ 2.261,15 

(dois mil duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos), tendo 

parcelado o restante em 297 parcelas, cada uma no valor de R$ 710,44 

(setecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), sendo a primeira 

parceira com data de 10 de março de 2017. Sustenta que o objeto do 

referido instrumento, se trata de um terreno, lote 23, quadra 15, 

Loteamento Morada Imperial, Campo Grande-MS, registrado sob a 

matrícula nº 506,202, Livro 02, Folha 01 do 3º Cartório de Registro de 

Imóveis de Campo Grande-MS. Menciona que, em razão de estar 

passando por dificuldades financeiras, notificou a requerida na data de 23 

de outubro de 2017, demonstrando assim a boa-fé ao informar que não 

possuía mais condições financeiras de arcar com o valor mensal. 

Assevera que foi contra notificado pela requerida no dia 27 de outubro de 

2017, onde lhe foi informado que não iria ser realizada a rescisão 

contratual. Salienta que nunca parou de realizar o pagamento das 

parcelas pactuadas no contrato, entretanto elucida que não irá conseguir 

realizar a rescisão de forma administrativa. Por essa razão, requer, em 

sede de tutela de urgência; a) a declaração da rescisão do contrato; b) 

que a requerida seja compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança 
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judicial ou extrajudicial em nome do autor, bem como se abstenha de 

efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, c) a 

devolução imediata da integralidade dos valores pagos. É o relatório 

Decido. Conforme consignado, trata-se de Ação de Rescisão de Contrato 

c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por João Victor Anacleto Bacarji em face de 

Hedge BPF Urbanização Ltda, ambos qualificados nos autos. Sobre o 

instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos 

para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, 

forçoso reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido, que estabelece as regras regentes da 

relação. Portanto, aplicável às normas do Código de Defesa do 

Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de 

cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que ensejam 

desrespeito à dignidade da pessoa humana. Neste ponto, vale destacar o 

art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de consumo, onde: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Posto isso, cabe ao magistrado sopesar a 

relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente proteger o bem 

jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de irreversibilidade ao status quo 

ante. Adiante, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à 

existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio 

de dano ou risco ao resultado do processo. Feitas essas considerações, 

compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de 

urgência comporta parcial deferimento. Com efeito, num juízo de cognição 

sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da parte 

autora, a qual trouxe ao feito documentos que evidenciam a 

verossimilhança de suas alegações, tais como Instrumento Particular de 

Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças (ID 

13469957), restando comprovada a relação contratual entre as partes. 

Consta nos autos ainda, diversos Comprovantes de Pagamento das 

parcelas do referido contrato (ID 13469970) e Histórico de Cobranças (ID 

13469981) comprovando os valores já pagos junto a demandada. 

Ademais, o autor colacionou ao presente feito a Notificação Extrajudicial), 

onde requer a rescisão contratual, bem como a Carta Resposta, com a 

negativa da ré (ID 13469977). Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, acaso não concedida 

à tutela de urgência, a parte autora terá que continuar comprometendo sua 

renda com o pagamento das parcelas de um bem que não mais deseja. 

Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para 

preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se 

presente também o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, 

se a tutela provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e 

concreto risco da requerida incluir o nome da requerente no cadastro 

restritivo de crédito, bem como sofrer execução e expropriação indevida 

de seus bens. Acerca da devolução das quantias pagas, colho a 

jurisprudência do TJ-MT: rescisão DE CONTRATO – PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE imóvel – DESISTENCIA DO comprador – 

CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PREVISÃO EXPRESSA NO 

CONTRATO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – 

RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDOS – 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO EM FACE DO APELANTE – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A retenção de valores não dá 

ensejo ao dano moral, sobretudo quando a parte compradora é a 

responsável pela rescisão contratual. Neste contexto, é cabível a rescisão 

do contrato com a devolução dos valores já quitados pelo comprador, com 

a devida retenção de 20% (vinte por cento). Conforme enunciado da 

sumula n. 543 do STJ ‘na hipótese de resolução de contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do 

Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo 

promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento’. Segundo esposado pelo 

STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador 

a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de 

promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de 

incorporação imobiliária, desde que previamente informado. Para os 

beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na 

sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder 

satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (Ap 

25621/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 

15/05/2018). Sendo assim, entende-se que não cabe ao menos na 

presente sede de cognição a determinação de 100% do montante já pago 

pelo autor, uma vez que o mesmo narra na exordial, que em virtude de 

suas condições financeiras pretende a rescisão contratual. Ademais, 

consta na Cláusula Oitava em seu parágrafo Sexto, do instrumento 

firmado entre as partes (ID 13469957), que em rescisão por culpa do 

comprador, o vendedor é obrigado a devolver ao comprador 90% das 

parcelas pagas, sendo descontado valores de arras, taxa de fruição, 

tarifas previstas no contrato, honorários advocatícios, multas, IPTU, 

despesas do vendedor. Outrossim, quanto ao pedido de declaração de 

rescisão do contrato, vejo se tratar de matéria de mérito, sendo assim não 

sendo possível a análise na presente sede de cognição. Por fim, o § 2º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido na presente hipótese, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante. Posto isso, com base no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a parte 

requerida: a) se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou 

extrajudicial em nome do autor, referente ao contrato discutido no feito; b) 

se abstenha de efetuar qualquer restrição em nome do requerente junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do contrato objeto da 

presente demanda; c) Proceda com o depósito judicial das quantias pagas 

pelo autor, sendo deduzidos os valores de cláusula penal. Em que pese o 

autor não ter interesse no imóvel objeto do contrato firmado entre as 

partes, AUTORIZO desde já que a requerida possa comercializar a 

terceiros referido imóvel. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018 às 10h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028431-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

JULIO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALACIR CANDIDO (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028431-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO ALVES PEREIRA RÉU: ALACIR CANDIDO Vistos etc. Inicialmente, 

considerando que houve interposição do agravo de instrumento de nº 

1010270-59.2018.8.11.0000 pela parte autora face a decisão que 

indeferiu a justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

concedeu a liminar pleiteada no recurso, determinando o tramite normal da 

presente ação, até o julgamento do mérito recursal, recebo a presente 

demanda pelo procedimento comum. Trata-se de Ação Reivindicatória com 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por JULIO ALVES PEREIRA, em 

desfavor de ALACIR CANDIDO devidamente qualificados nos autos. Em 

síntese o autor narra que é morador há mais de 35 (trinta e cinco) anos do 

imóvel localizado à Rua B, Quadra 12, Lote 02, Bairro Canjica II, Cuiabá-MT, 

e, que jamais havia tido qualquer problema com seus vizinhos, a presente 

contenda dos autos, uma vez que se deparou com a construção em seu 

terreno de um barro de madeira pelo requerido, ultrapassando a divisa 

entre eles. Pugna pela antecipação de tutela para que seja determinada ao 

réu a desocupação do imóvel, com a imissão da posse em seu favor. Da 

análise dos autos se observa que o próprio requerente informa que possui 

um muro dividindo a parte invadida da parte ocupada por ele, ademais, 

considerando o caráter peculiar do pleito, mais acertado aguardar a 

manifestação da parte contrária para, após, apreciar o pedido da 

antecipação de tutela formulado na inicial. A questão é sobremaneira 

delicada e como tal, merece ser tratada. E como se sabe, é assegurado às 

partes tratamento isonômico e o direito a um desenvolvimento processual 

equânime. Portanto, com essas considerações, analisadas as alegações e 

os documentos atrelados à inicial, tendo em vista o caráter peculiar do 

pleito, hei por bem POSTERGAR a apreciação do pedido de antecipação da 

tutela para após a manifestação da parte contrária. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

04/12/2018 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010448-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

BLESSED - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES (ADVOGADO(A))

ROMARIZ GOMES DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010448-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BLESSED - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA RÉU: ROMARIZ 

GOMES DE ARAUJO Vistos etc. Intime-se o signatário dos Embargos á 

Execução, para que proceda com sua distribuição em autos apartados e 

por dependência ao presente feito, nos termos do artigo 914, §1° do CPC, 

no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento, visto que se trata de 

ação autônoma. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030388-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM (ADVOGADO(A))

DARLEI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

DELCIONE PELLISSARI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030388-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DARLEI DA COSTA RIBEIRO, DELCIONE PELLISSARI DA COSTA RIBEIRO 

REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória 

c/c Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, 

Materiais e Lucros Cessantes, proposta por DARLEI DA COSTA RIBEIRO e 

DELCIONE PELISSARI DA COSTA RIBEIRO em desfavor de MALAI MANSO 

RESORT S/A., devidamente qualificados nos autos. A parte autora narra 

que, no dia 02 de dezembro de 201l, as empresas Teixeira Holzmann, TBA 

Blairo Maggi, Morro do Chapéu, PG Bongiolo e a Euro Consult lançaram um 

dos mais completos hotéis resort do Mato Grosso, o MALUÍ MANSO 

HOTEL RESORT. Aduzem que o empreendimento foi apresentado com um 

novo conceito de aquisição de imóvel, que trouxe o Sistema Fracionado de 

Compra de Imóvel, que dá ao consumidor a possibilidade de realizar a 

compra de cada fração/cota da unidade (apartamento ou bangalô), que 

poderá ser escriturada por até 13 (treze) proprietários distintos, que 

teriam o direito vitalício ao uso do local por quatro semanas de férias 

anuais cada. Salientam que todo esse maravilhoso e lindo sonho foi 

vendido pela requerida, o que atraiu os demandantes, que inicialmente 

firmaram o Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Fração 

Ideal de Imóvel (Cota de Unidade Hotelaria Autônoma) com a demandada, 

na data de 26 de Dezembro de 2011, na qual adquiriu 01 (um) imóvel AP 

319 (Apto. Moorea Master), sendo adquirida 01(uma) fração, que 

corresponde ao valor de R$ 57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos 

reais). Sustentam que nos contratos pactuados entre as partes consta 

que o imóvel está registrado no 1º Tabelionato da Comarca de Chapada 

dos Guimarães, sob a Matrícula nº 16.307, tendo como incorporadora 

MALUÍ MANSO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. Explanam que no 

que se refere ao prazo para conclusão e entrega do empreendimento, 

estabeleceu a Cláusula 11ª, caput e parágrafo único do já mencionado 

instrumento, que deveria ocorrer em 31/12/2014, o que não ocorreu de 

maneira formal até a presente data. Elucidam que no ano de 2015 a ré 

alterou unilateralmente a nomenclatura do empreendimento de MALUÍ para 

MALAI, e, que em nenhum momento os autores foram notificados ou 

informados da alteração. Pugnam em sede de antecipação de tutela pela 

determinação para que a requerida: a) Efetue o depósito judicialmente no 

valor total de R$ 297.038,78 (duzentos e noventa e sete mil trinta e oito 

reais e setenta e nove centavos), referentes a restituição da quantia paga 

a título do imóvel (Apartamento 319 Moorea); a mula da cláusula pena 

contratual do imóvel/ a multa estipulada no artigo 35, §5º da Lei 4591/64; e 

os lucros cessantes do contrato do referido apartamento; b) Que as 

cobranças vencidas e vincendas inerentes ao contrato, como taxa de 

manutenção e condomínio sejam suspensas; c) Que a ré se abstenha de 

efetuar cobranças e incluir o nome dos requerentes nos cadastros de 

proteção ao crédito, até o deslinde da demanda. É o relatório. Decido. 

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Acerca do 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)”. Destaquei. 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. · RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, MULTAS 

E LUCROS CESSANTES. Os requerentes pugnam em sede de antecipação 

de tutela pelo depósito judicial no montante de R$ 297.038,79 (duzentos e 

noventa e sete mil trinta e oito reais e setenta e nove centavos), referente 
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à restituição da quantia paga a título do Imóvel objeto da demanda, à multa 

da cláusula penal contratual, à multa estipulada no Artigo 35, §5º da Lei 

4591/64, bem como os lucros cessantes. Em que pese à referida 

alegação, em sede de cognição sumária não restou verificada a 

probabilidade do direito, uma vez que não foram colacionados aos autos, 

documentos que corroborassem com a alegação de que foi paga já 

mencionada quantia. Ademais, no presente caso tem-se que a demandada 

é empresa de grande porte, não restando demonstrada sua possível 

insolvência, nem evidenciado risco ao resultado útil do processo ou perigo 

de dano, pois a mesma possui patrimônio suficiente à quitação de eventual 

condenação que possa vir a sofrer. Sendo assim, não comporta 

deferimento a restituição de tais valores. · SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 

DAS TAXAS DE MANUTENÇÃO e ABSTER NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS 

REQUERENTES. Com efeito, num juízo de cognição sumária, consta-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora, a qual trouxe ao feito 

documentos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, tais 

como o contrato (Id nº 15323884), que comprova a relação jurídica entre 

as partes. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, acaso não concedida à tutela de 

urgência, a parte autora terá que continuar comprometendo sua renda 

com o pagamento das taxas de um bem que não mais deseja bem como a 

inclusão do nome dos demandantes lhes acarretariam excessivo gravame 

e prejuízo, já que os mesmos pugnam pela rescisão do contrato. Por fim, o 

§ 2º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na presente hipótese, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a retomada da cobrança 

das eventuais parcelas e taxas de manutenção que forem consideradas 

regularmente devidas Posto isso, com base no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a ré se abstenha de efetuar 

cobranças referentes à taxa de manutenção, desde a interposição da 

presente ação, bem como se abstenha de inserir o nome dos autores nos 

órgãos de proteção ao crédito. Como consequência dessa medida liminar, 

a qual suspende os efeitos do contrato celebrado entre as partes, visando 

o retorno ao 'status quo', fica suspensa a usufruição do imóvel pelos 

autores, sob pena de evidente desequilíbrio contratual. De fato, não cabe 

aos autores usufruir fração do imóvel objeto do contrato [por si ou 

terceiro], sem a contraprestação devida [pagamento das taxas de 

manutenção etc]. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 04/12/2018 às 08h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. 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). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Sentença
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Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028266-44.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES EXECUTADO: 

NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução por Título Extrajudicial proposta por MARCYLENE ANDRADE 

D’AVILA SOUSA ALVES em desfavor de NOTEMPER EMPREENDIMENTOS 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora que na 

data de 24/04/2017 foi constituída advogada da empresa executada, 

sendo realizado para isso Contrato de Prestação Mensal Fixa de Serviços 

Advocatícios, o qual é o objeto da execução de título extrajudicial, contudo 

a cópia assinada nunca foi devolvida pela executada. Não houve a citação 

da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. 

É o relatório. Decido. Conforme consignado, trata-se de Ação de 

Execução por Título Extrajudicial proposta por MARCYLENE ANDRADE 

D’AVILA SOUSA ALVES em desfavor de NOTEMPER EMPREENDIMENTOS 

LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. É regulamentado pelo 

Artigo 784 do Código de Processo Civil os tipos de títulos extrajudiciais, 

vejamos: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de 

câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a 

escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o 

documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; 

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos 

transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o 

contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de 

garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida 

em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o 

crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 

bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de 

condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos 

créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições 

ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia 

notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais 

despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição 

expressa, a lei atribuir força executiva. No presente caso, o objeto da 

execução se trata de contrato particular, referente a Prestação de 

Serviços Advocatícios, embora ditado no inciso III a necessidade da 

assinatura de 02 (duas) testemunhas, o Art. 24 da Lei nº 8.906/94 – 

Estatuto da Advocacia, regulamenta que o contrato escrito que estipular 

os honorários advocatícios constituem títulos executivos, observemos: 

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato 

escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito 

privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência 

civil e liquidação extrajudicial. Em que pese o contrato de honorários ser 

válido como título executivo, o mesmo deve ser escrito, logo em que pese 

desnecessária a assinatura de 02 testemunhas, se faz crucial a 

assinatura das partes contratante e contratada no instrumento. In casu, 

além de a exequente narrar em sua exordial que o contrato não foi 

assinado pela executada, colacionou o mesmo ao ID. 15004204, onde se 

observa a falta de assinatura da empresa contratante. Ao artigo 783 do 

CPC, é trazido os requisitos imprescindíveis para se caracterizar o título 

executivo, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade. No presente caso 

o título apresentado não preenche os requisitos do referido artigo, tendo 

em vista que o mesmo não é exigível, sendo que não foi assinado pela 

empresa "contratante”, ora executada, não sendo assim a Ação de 

Execução de Título Extrajudicial a via eleita para a cobrança do débito, uma 

vez observado o principio “nulla executio sine titulo”, ou seja, é nula a 

execução sem título hábil. Acerca do tema, colho a jurisprudência pátria: 

AUTO VIAÇÃO TIJUCA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NULA A 

EXECUÇÃO SEM TÍTULO HÁBIL. O pressuposto primacial para o 

Estado-juiz impôr a execução forçada é a existência de um título executivo 

(judicial ou extrajudicial), que contemple uma condenação. Já professavam 

os antigos romanos: nulla executio sine titulo (é nula a execução sem título 

hábil).(TRT-1 - AP: 01220000920085010021 RJ, Relator: Maria Aparecida 

Coutinho Magalhães, Oitava Turma, Data de Publicação: 

21/02/2018)negritei. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Empréstimos. Execução 

instruída com cópias dos instrumentos sem assinatura do tomador ou de 

testemunhas. Inexistência de título executivo. "Nulla executio sine titulo". 

Inteligência dos artigos 784 e 803, I, do CPC. Sentença de extinção da 
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execução mant ida .  RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ -SP 

10066226820168260309 SP 1006622-68.2016.8.26.0309, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/11/2017, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2017). *Embargos à 

execução de título extrajudicial – Procedência – Cabimento – Embargado 

apelante pretende dar força executória a contrato de cessão de direitos 

creditórios, pelo qual adquiriu direitos decorrentes de instrumento 

particular de venda e compra de dois imóveis, em que embargantes 

apelados figuram como compromissários compradores – Ausência de 

título certo, líquido e exigível – Instrumento particular de compra e venda, 

objeto da cessão, declarado parcialmente ineficaz em anterior ação 

judicial, transitada em julgado, reconhecendo-se em fraude à execução a 

alienação de um dos imóveis – Impossibilidade de prosseguimento da 

execução em relação ao outro imóvel – Contrato de venda e compra prevê 

preço único pela venda dos dois imóveis, sem especificar o valor de cada 

um – Aplicação do princípio nulla executio sine titulo – Inteligência do art. 

803, I, NCPC – Sentença mantida – Recurso negado.*(TJ-SP 

10006689720168260452 SP 1000668-97.2016.8.26.0452, Relator: 

Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 04/12/2017, 13ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2017). Sendo nulo o título objeto 

da execução, o indeferimento da petição inicial, é a medida que impõe, 

observada a jurisprudência: DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores 

integrantes da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO 

EXIGÍVEL, LÍQUIDO E CERTO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA 

MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O requisito para o obter a via 

executiva é que o exequente seja titular de título executivo que represente 

obrigação certa, líquida e exigível. (TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1384728-0 - 

Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Celso 

Jair Mainardi - Unânime - - J. 15.07.2015)(TJ-PR - APL: 13847280 PR 

1384728-0 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 

15/07/2015, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1617 30/07/2015) 

Posto isto, evidente a falta de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se os autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027110-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

CYBELLE NARDEZ RODRIGUES SELLE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JULIO NUNES VOICHECOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027110-55.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CYBELLE NARDEZ RODRIGUES SELLE EXECUTADO: ADILSON JULIO 

NUNES VOICHECOSKI Vistos etc. No decisório de ID nº 9693308 foi 

indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a 

intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, 

compareceu a autora, por meio de petitório e documentos de IDs nº 

10578815, informando estar colacionando aos autos guia e comprovante 

de pagamento das custas processuais, contudo em análise aos mesmos 

restou verificado que eram referentes a Certidão de Distribuição. 

Oportunizado por meio do decisório de ID. 11337163 prazo para o devido 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, a parte requerente por meio 

do petitório e documentos de Ids. 10578592 a 10578748, juntou novamente 

aos autos mesma guia e comprovante de pagamento concernentes a 

Certidão de Distribuição Findo o prazo, verifica-se que, a parte autora não 

recolheu as custas. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, 

não ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme 

se vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar a irregularidade 

constante da petição inicial, não o fez. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM 

NOME DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da 

inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão 

legal. (Ap 138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA 

QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – 

PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO 

DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na hipótese de não recolhimento 

das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação 

da parte" (AgInt no AREsp 554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 

171375/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – 

NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA 

ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA 

MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para 

comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante. (Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, 

Publicado no DJE 05/03/2018) Assim, diante da ausência do recolhimento 

das custas, sendo evidende a falta de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se os autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016312-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016312-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSILENE MENDES DE SOUZA Vistos etc. Cuida-se de 

Ação de Retificação de Registro Civil, em que figura como requerente 

ROSILENE MENDES DE SOUZA objetivando a retificação de sua certidão 

de casamento. Aduz que, no campo de observação/averbação da 

certidão de casamento, constou que a mesma continuaria utilizando o 
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nome de casada após o divorcio, sendo este Rosilene Mendes de Souza, 

quando na verdade, deveria constar a utilização de seu nome de solteira, 

qual seja ROSILENE MENDES. Anexou os documentos de ID’s: 13621 261 e 

13621 266. Concedido vistas a ilustre representante do Ministério Público 

Estadual, pugnou pelo deferimento do pedido constante na inicial. É o 

relatório. Decido. Trata-se de pedido de retificação de registro civil, de 

natureza singela, em princípio, se enquadrando em pretensão de natureza 

de jurisdição voluntária, onde as partes interessadas não divergem entre 

si, mas tão-somente não detém o poder ou faculdade de resolver de modo 

próprio a aplicação da lei ao caso concreto, o que reclama a intervenção 

do Poder Judiciário. In casu, conforme descrito na exordial a parte 

interessada ao retirar nova via de sua certidão de casamento constatou 

que houve erro no campo de observação/averbação, não constando seu 

nome de solteira. Pois, na retificação, cogita-se de corrigir erros ou 

reparar omissões, não se mudando um nome por outro, a retificação é de 

todo válido. Confira-se, a jurisprudência do TJMG, sobre o tema: 

“REGISTRO CIVIL - RETIFICAÇÃO DE NOME - ERRO DE GRAFIA - 

POSSIBILIDADE. Havendo erro de grafia no prenome constante do registro 

de nascimento, o pedido de retificação deve ser acolhido, conforme 

exceção existente no parágrafo único do art. 58 da Lei nº 6.015. Recurso 

Provido” (Processo nº 1.0000.00.352714-0/000; Rel. Francisco Lopes de 

Albuquerque; AC: 16.12.2003) (negritei). Ante o exposto, diante das 

provas documentais apresentadas e do parecer favorável do Ministério 

Público, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, determinando a retificação no assento da certidão de casamento da 

requerente passando a constar no campo de observações/averbações 

que a requerente irá voltar a utilizar seu nome de solteira, qual seja 

“ROSILENE MENDES” ao invés do nome de casada, Rosilene Mendes de 

Souza. Sem custas e despesas processuais por ser o autor beneficiário 

da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Transitada em 

julgado, comunique-se os órgãos competentes, expedindo-se o 

competente Mandado de Retificação, arquivando-se os autos em seguida. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016315-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA ALVES DE PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016315-53.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LILIA ALVES DE PINHO Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Retificação de Registro Civil, em que figura como requerente LILIA ALVES 

DE PINHO objetivando a retificação do seu registro de nascimento. Relata 

que ao retirar a segunda via de sua Certidão de Nascimento, a mesma veio 

com seu nome grafado de forma incompleta, constando apenas o prenome 

LILIA, sem haver no entanto, seus patronímicos. Aduz ainda que, em todos 

os seus demais documentos, inclusive na primeira via da sua certidão de 

nascimento, consta seu nome completo como Lilia Alves de Pinho. Anexou 

documentos ID’s 13621 545, 13621 557. Concedidas vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público Estadual, pugnou pelo deferimento do 

pedido constante na inicial, para que seja retificado o registro de 

nascimento. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de retificação de 

registro civil, de natureza singela, em princípio, se enquadrando em 

pretensão de natureza de jurisdição voluntária, onde as partes 

interessadas não divergem entre si, mas tão-somente não detém o poder 

ou faculdade de resolver de modo próprio a aplicação da lei ao caso 

concreto, o que reclama a intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese, a 

requerente verificou erro na segunda via de sua Certidão de Nascimento e 

pretende a retificação para que conste seus patronímicos, quais sejam 

ALVES DE PINHO. Os dados errôneos consignados na certidão de 

nascimento podem ser retificados mediante pedido fundamentado da parte 

interessada, nos termos do artigo 109 do Código Civil, que assim dispõe: 

“Art. 109 - Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no registro civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório”. Note-se que nada há nos autos 

que indique que a alteração pretendida violará direito público ou causará 

prejuízo a terceiros. Ante o exposto, diante das provas documentais 

apresentadas e do parecer favorável do Ministério Público, nos termos do 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determinando a 

inclusão dos patronímicos no assento de registro de nascimento da 

requerente passando a constar como LILIA ALVES DE PINHO. Sem custas 

e despesas processuais por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. 

Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Transitada em julgado, comuniquem-se 

os órgãos competentes, expedindo-se o competente Mandado de 

Retificação, arquivando-se os autos em seguida. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038406-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA SANT ANA (ADVOGADO(A))

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038406-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

Vistos etc. Ao ID: 15491127, as partes apresentaram petitório informando 

que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do 

feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes que possuem poderes 

para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código 

de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito. Determino o cancelamento da audiência 

designada nos autos. Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo 

recursal, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025475-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ERIVALDO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1025475-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERIVALDO BARBOSA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 12/12/2018, 

às 08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026537-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LACERDA DE SOUZA (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: 1026537-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS LACERDA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 09h15min 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: 1005836-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILANDE ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Tendo em vista a ocorrência de falha na publicação anterior, nos termos 

do Provimento Nº 56/2007-CGJ, remeto estes autos à expedição de 

matéria para a imprensa.Por determinação da MMª Juíza de Direito, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para se manifestar 

sobre o laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de 

Conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026537-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LACERDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1026537-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARCOS 

LACERDA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 09h15min 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014537-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA AMORIM SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014537-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA AMORIM SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 09h45min 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: 1014537-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA AMORIM SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1014537-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA AMORIM SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 09h45min 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027730-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ELIAS TERTO CARNEIRO (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: 1027730-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERSON ELIAS TERTO CARNEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 

09h30min 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: 1027730-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ELIAS TERTO CARNEIRO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1027730-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERSON ELIAS TERTO CARNEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 

09h30min 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: 1035109-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

KAREN CRISTINY DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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: 1038742-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MARIA LUANA ARRUDA DE FRANCA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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: 1000413-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

CRISTIANO MELQUIADES ALT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001624-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004371-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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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: 1004347-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JONAS CARLOS RODRIGUES REIS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000728-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LEANDRO FELIPE ORMOND FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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: 1020259-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUANY PRISCILA DOS SANTOS MOTA (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018947-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

AGNALDO SOARES DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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: 1025402-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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: 1010137-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETY DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010137-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZABETY DA SILVA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem 

acerca do laudo pericial elaborado no mutirão, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo para manifestação, volte-me os autos conclusos. 

Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032428-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ALCINEIA SANTOS DA LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032428-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALCINEIA SANTOS DA LUZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de cumprimento 

de sentença, assim, procedam-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038411-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. P. T. (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JONATHAN PINHO THEODORO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038411-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATHAN GABRIEL PASSOS THEODORO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim, procedam-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022718-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))
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ANDRE LUIS GONCALO COUTINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022718-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE LUIS GONCALO COUTINHO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, 

assim, procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a 

parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 

de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026814-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

OTAVIO AFONSO LONGHI DIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026814-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OTAVIO AFONSO LONGHI DIEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021457-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DO CARMO MONGE DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021457-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENIL DO CARMO MONGE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim, procedam-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021711-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021711-45.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020902-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020902-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021513-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI SALETE DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021513-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLECI SALETE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018960-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

GEVERSON LUIS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018960-22.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: GEVERSON LUIS DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações necessárias 

no sistema. Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024018-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

HEBER CESAR DA CRUZ SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024018-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HEBER CESAR DA CRUZ SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031427-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NAIEF DE FREITAS MORENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031427-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAIEF DE FREITAS MORENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031624-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ARLETE CUNHA GOMES (AUTOR(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: 1031624-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLETE CUNHA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, O entendimento já firmado no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 631.240, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o ajuizamento de 

referida ação, o prévio requerimento administrativo. A propósito: 

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 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 (trinta) 

dias sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 

de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031640-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GUILHERME DELGADO (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: 1031640-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON GUILHERME DELGADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 

99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010278-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEUELSON FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010278-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEUELSON FERREIRA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014463-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAZIEL RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014463-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAZIEL RODRIGUES SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 
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autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021366-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE BERNARDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021366-79.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE BERNARDINO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova 

pericial postulada pela parte ré, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO 

RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, 

Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 
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detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008712-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECIDIEL DELGADO DA SILVA (AUTOR(A))

EUCIDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008712-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ECIDIEL DELGADO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte ré, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 
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perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009809-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROZENIL REGINA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009809-95.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROZENIL REGINA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 
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trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003696-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

HERMELINDO HUGO DIAS (AUTOR(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: 1003696-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERMELINDO HUGO DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte 

autora, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 

ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – 

Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1024314-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024314-91.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL DA SILVA MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte ré, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021345-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021345-06.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova 

pericial postulada pela parte ré, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO 

RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, 

Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 
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por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005293-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WARLON FRANCISCO LEITE TORRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005293-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WARLON FRANCISCO LEITE TORRES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas 

partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

podendo ser encontrado no consultório localizado na Rua Osório Duque 

Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá – MT, telefone nº 3314-1237 e 99252-2681, 

email: marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 
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regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000787-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES PEIXOTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000787-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ALVES PEIXOTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, podendo ser 

encontrado no consultório localizado na Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

Centro, Cuiabá – MT, telefone nº 3314-1237 e 99252-2681, email: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 
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no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006090-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GLEIDE MELLO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006090-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLEIDE MELLO VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, podendo ser 

encontrado no consultório localizado na Rua Osório Duque Estrada, nº 15, 

Centro, Cuiabá – MT, telefone nº 3314-1237 e 99252-2681, email: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 
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discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033727-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (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: 1033727-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte 

autora, e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

podendo ser encontrado no consultório localizado na Rua Osório Duque 

Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá – MT, telefone nº 3314-1237 e 99252-2681, 

email: marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 
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no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012310-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012310-22.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS DE CASTRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte 

ré, e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

podendo ser encontrado no consultório localizado na Rua Osório Duque 

Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá – MT, telefone nº 3314-1237 e 99252-2681, 

email: marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011031-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JUNIOR GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011031-98.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUNIOR GONCALVES ROCHA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova 

pericial postulada pela parte ré, e nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, podendo ser encontrado no consultório 

localizado na Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá – MT, 

telefone nº 3314-1237 e 99252-2681, email: marcossucena@hotmail.com, 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011697-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSANDER SIQUEIRA DE AMORIM (AUTOR(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011697-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALECSANDER SIQUEIRA DE AMORIM RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte ré, em sua contestação, e nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, podendo ser encontrado no 

consultório localizado na Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá 

–  MT,  te le fone nº  3314-1237 e  99252-2681,  emai l : 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 
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econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030853-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA SAB LTDA (REQUERENTE)

LEANDRO MARTINS PARREIRA (ADVOGADO(A))

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON NOEDI ZIMMERMANN - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NAX DE GOIS JUNIOR OAB - 617.169.012-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030853-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONSTRUTORA SAB LTDA REQUERIDO: NILTON NOEDI 

ZIMMERMANN - ME PROCURADOR: JOSE NAX DE GOIS JUNIOR Vistos. 

Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não foram 

arrecadadas, intime-se a parte requerida para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031558-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VIEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

ANNA FLAVIA RODRIGUES MEIRA (REQUERENTE)

DIEGO RONDON GRACIOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031558-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANILO VIEIRA DA CRUZ, ANNA FLAVIA RODRIGUES 

MEIRA REQUERIDO: CLAUDIA GORETTE DE SOUZA NASCIMENTO Visto. 

Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031549-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP (REQUERENTE)

RICHARD WELLINGTON DE CASTRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMARCA DE CUÍABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAMELA FERNANDA SOUZA GADDA
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Visto. O pedido de gratuidade da justiça deve ser realizado e analisado 

pelo juízo deprecante. Intime-se o patrono da parte autora para colacionar 

cópia da inicial e demais documentos que a instruem, bem como cópia da 

decisão de concessão da gratuidade da justiça pelo juízo deprecante, ou 

recolher as custas de distribuição. Apresentado o documento nos termos 

acima, cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia da presente 

como mandado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o 

prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no 

art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030944-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM GABRIEL GUERRA DA SILVA (AUTOR(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAIL GONCALO PALHANO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAMELA FERNANDA SOUZA GADDA

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031617-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SÉRGIO BATISTELLA (AUTOR(A))

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

PAMELA FERNANDA SOUZA GADDA

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026121-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS (AUTOR(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: 1026121-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a ausência de demonstração de 

hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de assistência 

judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031664-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031664-96.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BENEDITO MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

13/12/2018, às 08h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031664-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1031664-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BENEDITO MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 

08h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015286-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

WILLIAN JONAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015286-65.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILLIAN JONAS NEVES DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 10h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015286-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

WILLIAN JONAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1015286-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WILLIAN JONAS NEVES DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 

12/12/2018, às 10h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875176 Nr: 13541-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P9 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, MARCUS 

MARCELUS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860132 Nr: 1845-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACELLI SOCORRO PIO, LEANDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA DE MELO 

WALDIR - OAB:15587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786950 Nr: 40861-05.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARTE DE FREITAS JÚNIOR, RICARTE DE FREITAS 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI MOTOR 

BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8140-B, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/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.: 797134 Nr: 3504-54.2013.811.0041

 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: NATASHA MAIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA MARIA DORIGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 752450 Nr: 4302-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA XAVIER GRUNWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEZ CRISTINA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE MACEDO - OAB:34350/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940709 Nr: 54996-51.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS CATARINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES 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: Julieta Marinho Pires 

Cezário Junior - OAB:17020, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085295 Nr: 3938-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZANILDO GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135305 Nr: 25237-71.2016.811.0041

 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: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843, SALOLI PAZ GALBIATI - 

OAB:17308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 776727 Nr: 30057-75.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SLEUTJES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGARZON EUGÊNIO, VERO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13.546/MT, UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - 

OAB:160.493 SP

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 787962 Nr: 41895-15.2012.811.0041

 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: FÁTIMA MARIA DORIGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATASHA MAIA TEIXEIRA, CLARICE IGLESIAS, 

ELENIR ISABEL ARRUDA, HELENA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - 

OAB:18333-O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1022968 Nr: 33377-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASSADORE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, HELIO 

PASSADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNA MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839/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.: 1044592 Nr: 43708-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR CORANDINI LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815291 Nr: 21743-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME JÚNIOR, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10.071/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 408618 Nr: 514-95.2010.811.0041

 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: GIVALDO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944839 Nr: 57348-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, PAJ 

COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063582 Nr: 52595-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANO CRISTIANO LEQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO FRANCISCO, DAMA TRANSPORTE 

DE CARGAS LTDA, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O, NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12.048 

OAB/MT, NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12048/O, ROBERTA 

NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 394042 Nr: 29318-10.2009.811.0041

 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: B. F. N. S, LUANA LAURA LOPES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA R. MARQUES, HOSPITAL SÃO 

MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA MALHEIROS - OAB:7351 

MT, Erika Marques Pereira Malheiros - OAB:7351, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Henrique de Paula - 

OAB:7182, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7.042/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 888776 Nr: 22436-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DA SILVA SCHAIBLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 233423 Nr: 2714-17.2006.811.0041

 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: CRBS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DABUL - 

OAB:21.556 -PR, Lincoln Thiago Calixto - OAB:21927/PR, Lires 

Bisinella Ianoski - OAB:37018/PR, MARCOS LEANDRO PEREIRA - 

OAB:17178/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, IZAIAS FERREIRA DE PAULA - OAB:71291/SP, MARIA 

ROSELI DE CAMPOS SIQUEIRA - OAB:110144/SP, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948241 Nr: 59284-42.2014.811.0041

 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: CONQUISTA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E 

ASSESORIA COMERCIAL E LTDA, KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS P. SCHMIDT - OAB:, THAIS 

P. SCHMIDT - OAB:11361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE DE SOUZA LEÃO 

ARAUJO - OAB:23.973/PE, Luís Felipe de Souza Rebêlo - OAB:17593

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Sumária de Indenização promovida por Conquista Comércio 

Representação e Assessoria Comercial e Ltda em desfavor de Empresa 

Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A, para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização correspondente a 1/12 (um doze avos) do total 

da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação 

e aviso prévio correspondente a um terço das comissões auferidas pelo 

representante, nos 3 (três) meses anteriores, tudo acrescido de correção 

monetária com base no INPC, a contar do ajuizamento da ação e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a ser apurado em 

liquidação de sentença.Considerando que os litigantes foram em parte 

vencedor e vencido, condeno a parte autora ao pagamento de 30% (trinta 

por cento) e a requerida 70% (setenta por cento) das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 

86 do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 1º de agosto de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 786064 Nr: 39948-23.2012.811.0041

 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: COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATSUDA IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ELOIZA GONÇALVES, 

VILSON DE OLIVEIRA COSTA, MARILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, 

MARILUCE GONÇALVES DOS REIS, EDSON CRISTOVAM GONÇALVES, 

MARICELIA CRISTINA GONÇALVES, MIRIAN CRISTINA GONÇALVES, 

MARLENE CATARINA GONÇALVES, DECINHO GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786064 Nr: 39948-23.2012.811.0041

 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: COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATSUDA IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ELOIZA GONÇALVES, 

VILSON DE OLIVEIRA COSTA, MARILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, 

MARILUCE GONÇALVES DOS REIS, EDSON CRISTOVAM GONÇALVES, 

MARICELIA CRISTINA GONÇALVES, MIRIAN CRISTINA GONÇALVES, 

MARLENE CATARINA GONÇALVES, DECINHO GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043240 Nr: 43122-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ELIANE VILELA PAQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREA MAURA 

SACIOTO RAHAL, para devolução dos autos nº 43122-35.2015.811.0041, 

Protocolo 1043240, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016964 Nr: 30554-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDE CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, 

RICARDO S. SPINELLI - OAB:15.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBSON WESLEY 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

30554-84.2015.811.0041, Protocolo 1016964, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078419 Nr: 485-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATO CONSTRUÇÕES PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARLOS LOCK, 

para devolução dos autos nº 485-35.2016.811.0041, Protocolo 1078419, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375488 Nr: 11645-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida a, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento do valor remanescente dos honorários 

periciais, sob pena de bloqueio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 832998 Nr: 38515-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFB, DAYSE GUIMARÃES FERNANDES BALDUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE G. FERNANDES BALDUINO 

- OAB:13.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 91311, 

FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920913 Nr: 43993-02.2014.811.0041

 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: CASA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS 

LTDA, MARCIA CRISTINA VENICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA GILDA ADAM SOARES DOS SANTOS, 

ANA GILDA ADAM SOARES DOS SANTOS, JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MISSASSE - 

OAB:7649 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VALÉRIO DE SOUSA - 

OAB:743890DF, MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:5465, NATHALY GONÇALVES DA SILVA - OAB:6212/RO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO SERGIO 

MISSASSE, para devolução dos autos nº 43993-02.2014.811.0041, 

Protocolo 920913, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1043296 Nr: 43158-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLEONICE APARECIDA PERNIA ULIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1043296

Vistos,

 Expeça-se alvará em favor do Perito do valor depositado ás fls. 68/71. 

Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre o pagamento voluntario de fls.72/77.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de agosto 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1141399 Nr: 28020-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZI DANIELE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 16.470-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Cominatória 

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência promovida por 

Suzi Daniele da Silva em desfavor de BRF S.A, para determinar a 

requerida a promover a cobertura integral do procedimento cirúrgico 

bariátrico na autora, indicado pelo médico. Condeno a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 2º c/c § 

8º, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 21 de setembro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712179 Nr: 5260-69.2011.811.0041

 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: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CESAR TEIXEIRA MONTE NEGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 909199 Nr: 36275-51.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, o(s) mandado(s) expedido(s) nos autos 

epigrafados foi(ram) encaminhado(s) à Central de Mandados, devendo o 

autor diligenciar para seu cumprimento conforme requerido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017621-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

IANDRA MARA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017621-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IANDRA MARA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo que a 

sentença de ID 14580989 contem omissão e contradição, vez que não 

aplicou o valor indenizatório correto, conforme porcentagem do grau da 

lesão, quantificado em perícia médica. A embargada apresenta 

contrarrazões ao recurso, através do ID 15003712. É o relatório. Decido. 

O art. 1022 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que 

cabem Embargos de Declaração, quais sejam: ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo. Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que, de 

fato, houve equívoco acerca do quantum indenizatório, vez que a perícia 

médica concluiu que a autora possui invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito de leve intensidade avaliada em 25%. Sendo 

assim, conforme o percentual para o membro lesado, 50% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), e 25% desse valor, totaliza R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração de ID 14626134, 

para constar no dispositivo da sentença a seguinte determinação: “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). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida.” No mais a sentença permanece 

tal como lançada. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005407-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DANIEL DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005407-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OTAVIO DANIEL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. OTAVIO DANIEL 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 

15/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 
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monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como 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, a forma de pagamento, os valores da indenização, 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 processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

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 15/11/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que OTAVIO DANIEL DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito, 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) 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 
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com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006707-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE BRITO SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006707-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO DE BRITO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUCIANO DE BRITO 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 

06/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como 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, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela 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 processual em razão da ausência de prévio pedido 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

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 06/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LUCIANO DE BRITO SILVA, 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. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior 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 R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 
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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, 

24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003191-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. C. (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU BARBOSA DE CARVALHO OAB - 019.787.061-97 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003191-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESTER DE SOUZA CARVALHO REPRESENTANTE: IRINEU BARBOSA DE 

CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. ESTER DE SOUZA CARVALHO, menor representada por seu 

genitor IRINEU BARBOSA DE CARVALHO, 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 

08/12/2017, 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, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, a forma de pagamento, inaplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 08/12/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ESTER DE SOUZA CARVALHO 

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, 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 
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seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (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 a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031651-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DANTAS DE BRITO FILHO (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):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031651-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON DANTAS DE BRITO FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MILTON DANTAS DE BRITO FILHO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a falta de 

nexo causal entre a invalidez e o acidente automobilístico, ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária 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 processual em razão da ausência 
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de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

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 13/07/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MILTON DANTAS DE BRITO FILHO, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; da mão direita de média intensidade avaliada 

em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%; e 50% de invalidez permanente 

parcial incompleta da mão direita, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais); b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo 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$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 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, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013757-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

LORRAINY CRISTINA DE SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013757-45.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LORRAINY CRISTINA DE SA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LORRAINY CRISTINA DE SA, 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 01/01/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de até 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, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, 

princípio da causalidade e a sucumbência autoral, bem como ausência de 
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pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, discorre 

sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a lesão, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, constitucionalidade das alterações na lei do seguro DPVAT, 

bem como quanto à correção monetária, aos juros e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica 

para fins de conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

pedido administrativo, bem como pela pendência documental do 

requerimento administrativo, 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) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto à alegação de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor, caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 01/01/2017. 

A perícia médica judicial realizada em LORRAINY CRISTINA DE SA restou 

prejudicada, vez que faltou documentação médica. Posto isso, e diante da 

inércia da autora, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Lorrainy Cristina 

de Sa em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038476-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038476-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCIANA DA SILVA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JUCIANA DA SILVA OLIVEIRA, 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 10/08/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 
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pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a inadimplência do 

proprietário, imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, existência de 

regra específica sobre a matéria, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência do laudo do IML este assunto será analisado 

com o mérito por com ele se confundir. No mérito, a ré alega que o autor 

não faz jus ao recebimento do benefício, vez que estava inadimplente na 

época do sinistro, entretanto esta argumentação não prospera, pois é 

entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) 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 10/08/2016. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que JUCIANA DA SILVA OLIVEIRA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 
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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 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005284-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA SANTANA (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):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005284-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMIR DA SILVA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADEMIR DA SILVA SANTANA, 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 05/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 05/12/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ADEMIR DA SILVA SANTANA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do cotovelo 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 
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- 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 

cotovelo esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033947-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NEIDE BOTELHO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033947-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEIDE BOTELHO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. NEIDE BOTELHO 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 

15/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 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, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a falta de nexo causal entre a 

invalidez e o acidente automobilístico, ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária 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 processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

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 15/09/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que NEIDE BOTELHO DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito de leve intensidade avaliada 

em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, 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, 
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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 direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo 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 R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, 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, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008625-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

M. V. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON DE MORAES RIBEIRO OAB - 010.960.901-80 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008625-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA VITORIA ASSIS RIBEIRO REPRESENTANTE: MAICON 

DE MORAES RIBEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARIA VITORIA ASSIS RIBEIRO, menor 

representada por seu genitor MAICON DE MORAES RIBEIRO, 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 21/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 
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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 21/09/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MARIA VITORIA ASSIS RIBEIRO, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do pé direito de residual intensidade 

avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada:(...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do 

pé direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% 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 10% desse valor, ou seja, R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 675,00 (seiscentos 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 R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, 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, 

24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001480-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDNEY SOARES DINIZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. SIDNEY SOARES DINIZ, 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 24/11/2017, 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, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 
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administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, impugna os documentos ilegíveis, impugna os documentos 

juntados, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. 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”. A ré ainda impugna os 

documentos juntados, alegando que alguns estão ilegíveis e outros 

possuem assinaturas evidentemente diferentes. Entretanto, estas 

argumentações não prosperam, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento; bem como que 

os documentos não estão ilegíveis e se tratam de documentação médica. 

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 24/11/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que SIDNEY SOARES DINIZ, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada 

em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. 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. 
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11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior 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 R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos 

termos do art. 85, § 8º, 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, 24 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006032-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA LAURINDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006032-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE MARIA LAURINDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSE MARIA LAURINDO 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 03/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca do laudo pericial, 

alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, 

pendência documental do requerimento administrativo, falta do interesse 

de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro. No mérito impugna os documentos juntados, alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência 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 
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ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré impugna os documentos juntados, alegando para 

tanto que as assinaturas constantes nos documentos são evidentemente 

diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista 

que em análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

Além disso, a parte ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 03/12/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOSE MARIA LAURINDO DA 

SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 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 pé esquerdo, 

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 o autor 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 
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citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, 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, 

24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005046-17.2018.8.11.0041
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CARLOS SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005046-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS SEBASTIAO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CARLOS SEBASTIAO 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 22/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 22/09/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CARLOS SEBASTIÃO DA SILVA 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. 
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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) 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 R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, 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, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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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 SENTENÇA Processo: 1006580-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABRINY DOS ANJOS SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FABRINY DOS ANJOS SOUZA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca 

do laudo pericial, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, pendência documental do requerimento administrativo, 

falta do interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro, bem como a ausência de documentos essenciais à 

regulação do processo. No mérito alega a inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir 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 
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Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) A parte ré alega, ainda, a ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro, argumentando que os documentos pessoais do 

autor juntados aos autos estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação 

não prospera, tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se 

que é possível fazer a leitura desses normalmente, motivo pelo qual rejeito 

a preliminar arguida. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 21/11/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que FABRINY DOS ANJOS SOUZA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. 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 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 
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advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos 

termos do art. 85, § 8º, 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, 24 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006560-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE MELO ALVES (AUTOR(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 SENTENÇA Processo: 1006560-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVALDO DE MELO ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDIVALDO DE MELO ALVES, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, bem como a restituição 

das despesas médicas, no valor de R$ 142,83 (cento e quarenta e dois 

reais e oitenta e três centavos), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

inadimplência do prêmio, a inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, improcedência do pedido de reembolso por despesas médicas e 

suplementares, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 
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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”. A ré alega também que o 

autor não faz jus ao recebimento do benefício, vez que estava 

inadimplente na época do sinistro, entretanto esta argumentação não 

prospera, pois é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao 

prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de 

indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte súmula: 

Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) 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 12/11/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que EDIVALDO DE MELO ALVES, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Quanto ao pedido 

de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, verifica-se que 

a parte autora juntou nota fiscal referente a compra de medicamentos e 

curativos decorrentes da lesão (ID 12240471 – Pág. 11-12), totalizando a 

quantia de R$ 142,83 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e três 

centavos). Assim, estando demonstrado que as despesas foram 

efetuadas em decorrência dos danos sofridos em acidente de trânsito e 

não tendo sido efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte 

autora faz jus ao reembolso pleiteado, no valor de R$ 142,83 (cento e 

quarenta e dois reais e oitenta e três 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$ 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, ainda, ao pagamento de R$ 142,83 (cento e 

quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), referente à restituição 

das despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor 

este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a 

partir da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado 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 R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos 

termos do art. 85, § 8º, 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, 24 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003410-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

DALTON DOS SANTOS BINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003410-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALTON DOS SANTOS BINA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DALTON DOS SANTOS BINA, 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 03/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, bem como a reembolsar o gasto com 

despesas médicas no valor de R$ 899,98 (oitocentos e noventa e nove 

reais e noventa e oito centavos), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a ausência de nexo, imprescindibilidade de produção da 

prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, impossibilidade de vinculação ao salário mínimo, plena 

vigência da lei nº 11.482/07, manifesta quanto ao ressarcimento das 

despesas médicas, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/12/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

DALTON DOS SANTOS BINA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho direito de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, 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 joelho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Quanto ao pedido 

de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, verifica-se que 

a parte autora juntou nota fiscal referente a exames médicos e a compra 

de muleta e imobilizador para o joelho (ID 11772824 – Pág. 2), totalizando a 

quantia de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), não tendo como 

considerar as demais notas fiscais por estarem ilegíveis. Assim, estando 

demonstrado que as despesas foram efetuadas em decorrência dos 

danos sofridos em acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso 

pleiteado, mas no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 
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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, ainda, ao pagamento 

de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), referente à restituição das 

despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir 

da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado 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 R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos 

termos do art. 85, § 8º, 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, 24 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007522-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAYDES ANTONIO FRAGA ALVES (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007522-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ATHAYDES ANTONIO FRAGA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ATHAYDES ANTONIO FRAGA 

ALVES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 26/01/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento integral do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, inexistência da invalidez declarada, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 26/01/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ATHAYDES ANTONIO FRAGA ALVES, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% 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), 
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contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 5.062,50 (cinco mil 

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$ 5.062,50 (cinco mil 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 R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, 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, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000256-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALAIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1000256-24.2017.8.11.0041 Visto. Alaido da Silva, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Acautelatória em 

desfavor de Banco Itaú S/A, igualmente qualificado, alegando que no 

momento que precisou fazer um financiamento estudantil tomou 

conhecimento que o seu nome havia sido inscrito no cadastro de proteção 

ao crédito, em razão de suposto débito de R$ 501,46 (quinhentos e um 

reais e quarenta e seis centavos), referente a contrato desconhecido, 

ocasionando-lhe prejuízo, já que o crédito lhe foi negado, 

impossibilitando-o de estudar, pelo que requer a antecipação da tutela 

para determinar a exclusão do seu nome dos órgão de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária. No mérito, pugna seja declarada a 

inexistência do débito, condenando a parte ré ao pagamento de 

indenização por danos morais equivalente a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Com a inicial vieram os documentos necessários. Foi deferida a 

antecipação da tutela, determinada a inversão do ônus da prova, 

concedidos os benefícios da justiça gratuita, designando-se audiência de 

conciliação (Id. 4620985). A audiência de conciliação restou prejudicada 

em razão da ausência da parte autora (Id. 5489705). Na contestação a 

parte ré afirma que o autor optou pelo serviço de crédito conhecido como 

Cheque Especial, denominado LIS, formalizando o contrato n. 

11232-000843600032885. Que a dívida foi contraída, mas não quitada, 

inexistindo danos morais, já que agiu no exercício regular de direito, 

pugnando pela improcedência dos pedidos e a condenação da parte 

autora ao pagamento da sucumbência. A impugnação à contestação veio 

aos autos (Id.6051718). As partes foram intimadas a especificarem as 

provas a produzir (Id.9451299), manifestando desinteresse na produção 

de outras provas (Id. 9579067 e 9600994). 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. A parte 

autora pretende seja declarado inexistente o débito que levou a inscrição 

de seu nome no órgão de proteção ao crédito, bem como indenização por 

danos morais, diante da alegação de não ter contratado com o requerido. 

Inicialmente, deve-se ressaltar 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. O requerido trouxe 

para os autos consulta a dados cadastrais, extratos, laudos de 

fechamento e ainda suposto contrato assinado pelo autor, no entanto, a 

parte autora insiste em afirmar que não realizou o negócio jurídico que 

levou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Muito 

embora constate que as assinaturas apostas no contrato apresentado 

pelo requerido parecem com a que foi aposta na procuração dando 

poderes ao advogado do autor (Id. 4564321), é certo que a perícia é 

sempre necessária quando a prova do fato controvertido depender de 

conhecimento técnico, mesmo porque não pode o Magistrado, que não 

detém conhecimentos grafotécnicos, atestar a inocorrência de falsidade 

embasado tão somente na similaridade entre a assinatura questionada e 

as outras existentes nos autos, como pretendido pela instituição 

financeira. E assim, havendo dúvida quanto à assinatura aposta nos 

documentos apresentados pelo réu, cabia a este a prova de que o 

contrato realmente foi assinado pelo autor, no entanto, o requerido ao ser 

intimado a especificar as provas a produzir, informou não possuir outras 

provas além das já existentes nos autos, não se desincumbindo, portanto, 

de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do requerente (art. 373, II, NCPC). Ressalte-se que é possível que o 

requerido não tenha tomado os cuidados objetivos necessários à 

contratação, talvez foi imprudente ao não conferir os documentos ou 

dados apresentados para a realização da operação bancária que deu 

origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Desse modo, os documentos carreados pelo requerido não são hábeis a 

comprovar que o autor tenha realizado qualquer espécie de contratação 

com o banco. Contudo, o requerente teve seu nome inscrito no banco de 

dados da Serasa por conta de débito no valor de R$ 501,46 (quinhentos e 

um reais e quarenta e seis centavos) (Id. 4564312). Logo, a inclusão dos 

dados do autor nos cadastros restritivos de crédito foi indevida. Em se 

tratando de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que “ a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. 

Deve-se observar, que o dano moral é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida 

privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. No 

caso concreto, a situação vivenciada pelo autor, a toda evidência, 

ultrapassa os meros transtornos ou dissabores diários, eis que o cidadão 

descobre que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

sem nunca ter firmado qualquer contrato com a instituição financeira. Em 

casos como este a jurisprudência tem adotado o seguinte entendimento: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 E 29 DO CDC - DANO MORAL - 

QUANTUM - MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PARÂMETROS. - A teor dos art. 14 e 29, do CPC, o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores, ainda que por 

equiparação, por defeitos relativos à prestação dos serviços. - Compete 

ao julgador estipular equitativamente o quantum da indenização por dano 

moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do 

caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. - A fixação dos honorários advocatícios deve ser 

conforme apreciação equitativa dos preceitos estabelecidos para a 

valoração da atuação dos patronos (alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do 

CPC).(TJ-MG - AC: 10433130119087001 MG , Relator: Alberto Diniz Junior, 

Data de Julgamento: 12/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 25/02/2015) “Responsabilidade civil Declaratória de 

inexistência de negócio jurídico Empréstimo consignado Contratação 

fraudulenta Vício de consentimento Danos morais Dosagem da 

indenização. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 
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danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes ou delitos 

praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco 

do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Precedentes 

do STJ. 2. Arbitra-se a indenização de danos morais com vistas 

especialmente à sua intensidade, observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ação procedente. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 3 8 7 2 8 7 2 0 1 1 8 2 6 0 4 3 8  S P 

0003872-87.2011.8.26.0438, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 

15/04/2013, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/04/2013) O Superior Tribunal de Justiça assim vem decidindo: 

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de 

conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou 

utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre 

do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. 

Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 

Nesse passo, verifica-se como razoável a fixação da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) como indenização ao dano moral sofrido pela 

parte autora. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada promovida por Alaido da 

Silva em desfavor de Banco Itaú S/A, para declarar a inexistência do 

débito que deu origem à inscrição no nome do autor na Serasa, no valor 

de R$ 501,46 (quinhentos e um reais e quarenta e seis centavos) (Id. 

4564312), bem como confirmar a antecipação de tutela deferida (Id. 

4620985). Condeno a parte ré a indenizar os danos morais causados ao 

autor, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 

– STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em 

razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a 

parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do 

artigo 86 do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022069-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

VERADOURO ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano 

Moral e Pedido de Tutela de Urgência promovida por Veradouro Atacado 

Distribuidor de Cosméticos Ltda em desfavor de Oi Móvel S/A, tendo as 

partes firmado acordo em audiência (Id. 15505938). HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro no 

artigo 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Sem custas processuais considerando 

que a transação ocorreu antes da sentença (art. 90,§ 3º, CPC). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT., 

24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1034411-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NABIL FARES GREGORIO DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA RAIMUNDO MONTEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança de Aluguel e Acessórios da 

Locação promovida por Nabil Fares Gregorio da Silva em desfavor de 

Damiana Raimundo Monteiro, tendo as partes firmado acordo em audiência 

(Id. 15364240). HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTA esta ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil. Honorários advocatícios conforme pactuado entre as 

partes. Sem custas processuais considerando que a transação ocorreu 

antes da sentença (art. 90,§ 3º, CPC). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT., 24 de setembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006599-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

DANIELLE DE OLIVEIRA MENDES (AUTOR(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1006599-36.2017.8.11.0041 Visto. Danielle de Oliveira 

Mendes, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais Com Pedido 

Liminar em desfavor de Big Lojas, igualmente qualificada, alegando que foi 

surpreendida com a inserção indevida de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, em razão da suposta dívida de R$ 2.143,75 (dois mil, cento 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), sem que tenha 

mantido relação comercial com a requerida, pelo que requer, liminarmente, 

a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, seja 

declarada a inexistência do débito que originou a negativação de seu 

nome, condenando a requerida ao pagamento de danos morais, a serem 

arbitrados por este juízo, além das custas processuais e honorários 

advocatícios. Foi deferida a medida pleiteada, determinando a exclusão do 

nome da autora do banco de dados do SPC/Serasa, determinada a 

inversão do ônus da prova e concedidos os benefícios da justiça gratuita, 

designando-se audiência de conciliação (Id. 5555166). A audiência de 

conciliação foi realizada, restando infrutífera (Id. 6733591). Foi certificado 

o decurso do prazo para apresentação de contestação (Id. 9459960). É o 

relatório. Decido. Trata-se de matéria de menor complexidade, pelo que 

passo a julgá-lo. A parte ré, devidamente citada, não se manifestou nos 

autos, pelo que decreto a sua revelia. A espécie não se enquadra em 

quaisquer das hipóteses do artigo 345 do Novo Código de Processo Civil, 

que afastam os seus efeitos, de modo que, deixado de oferecer defesa, 

vem à tona a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na 

petição inicial (NCPC – art. 344). Não obstante a revelia possibilitar o 

julgamento conforme o estado do processo e gerar presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor, a presunção tem natureza 

relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a 

prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação do 

convencimento. A autora assegura que apesar de nunca ter mantido 

qualquer relação comercial com a ré, a mesma inseriu o seu nome no 

órgão de restrição ao crédito pelo suposto débito de R$ 2.143,75 (dois mil, 

cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

ocasionando-lhe danos, requerendo seja declarada a inexistência do 

débito e condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais. 

Inicialmente, deve-se ressaltar que, no caso dos autos, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, por equiparação, 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. Não havendo nos autos qualquer documento capaz de 
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comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a 

regularidade do débito que gerou a inserção do nome da autora no 

cadastro de inadimplente, o que vem corroborar com os efeitos da revelia, 

é de se presumir serem verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora, 

devendo ser declarado inexistente o suposto débito que deu origem a 

inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ressalte-se, ainda, que em se tratando de indenização decorrente de 

irregular inscrição no cadastro de inadimplentes, a jurisprudência 

dominante em nossos tribunais é no sentido de que “a exigência de prova 

do dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular”, que no caso dos autos é verificada (Id. 

15033385). De acordo com a jurisprudência o entendimento é que a 

simples inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito. Nesse sentido é o 

entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “DECLARATÓRIA. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Banco réu que não produz qualquer 

prova acerca da existência de eventual contrato celebrado com o autor. 

Dano moral. Existência. Quantificação mantida. Recursos não providos. 

(TJ-SP - APL: 10069456820148260010 SP 1006945-68.2014.8.26.0010, 

Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 17/09/2015, 22ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2015)” “APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A inscrição indevida do 

nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera direito à 

indenização por danos morais in re ipsa. O valor da indenização por danos 

morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.(TJ-MG - AC: 10180130021371001 

MG , Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/07/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015)”. Deve-se 

observar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima 

das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e 

imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. No caso concreto, a 

situação vivenciada pela autora, a toda evidência, ultrapassa os meros 

transtornos ou dissabores diários, a negativação indevida do nome de 

pessoa que nada deve, gera dificuldades e inviabiliza qualquer negócio na 

vida do consumidor. O quantum indenizatório, neste caso, deve atentar 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo 

os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do 

desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o 

enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo 

o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para declarar a 

inexistência do débito que deu origem à inscrição no nome da autora no 

banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito, confirmando a 

antecipação de tutela deferida (Id.5555166), para determinar a exclusão 

definitiva do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

que tange ao débito questionado nos autos no valor de R$ 2.143,75 (dois 

mil, cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 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). Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86 do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005878-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

JOSE SALVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 

Processo n. 1005878-84.2017.8.11.0041 Visto. José Salvino da Silva, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização Por Danos Morais c/c Dano Material c/c Liminar em 

desfavor de Odontoprev, igualmente qualificado, alegando que foi 

descontado em sua conta corrente, em 30.1.2017, em favor da requerida, 

a quantia de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), pelo que 

requer, liminarmente, a devolução deste valor, sob pena de multa. No 

mérito, pugna pela confirmação da liminar, condenando a parte ré ao 

pagamento de danos morais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), à 

restituição em dobro do valor descontado, além das custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos necessários. 

Foi determinada a inversão do ônus da prova, concedidos os benefícios 

da justiça gratuita, postergando a análise da antecipação de tutela para 

depois da contestação, designando-se audiência de conciliação (Id. 

4977512). A audiência de conciliação foi realizada, restando infrutífera (Id. 

5866887). A parte ré, na contestação, afirma que o autor, em 16 de janeiro 

de 2015, celebrou contrato anual de plano odontológico com o Bradesco 

Dental, empresa incorporada pela Odontoprev, fornecendo seus dados e 

a conta bancária para o débito automático e, inexistindo indícios de fraude, 

o desconto foi absolutamente legal, atuando no exercício regular de seu 

direito de cobrança dos valores referentes à contratação do plano ao qual 

inequivocamente aderiu, requerendo a improcedência dos pedidos 

formulados na inicial e a aplicação da multa por litigância de má-fé e, em 

pedido alternativo, seja a indenização fixada com razoabilidade e 

proporcionalidade, condenando a parte autora aos ônus da sucumbência 

(Id. 6694352). A impugnação à contestação veio aos autos (Id. 9161504). 

As partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 

9358944), tendo a parte a autora manifestado (Id. 9483923), decorrendo o 

prazo para manifestação da parte ré. É o relatório. Decido. Trata-se de 

processo de menor complexidade e, em razão de não existir necessidade 

de 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 

José Salvino da Silva requer a devolução em dobro do valor descontado 

em sua conta corrente e ainda, indenização por danos morais 

supostamente ocasionados pelo requerido Odontoprev, afirmando que fez 

um empréstimo junto ao Banco Bradesco e também, contratou serviços de 

odontologia, no entanto, nunca utilizou os referidos serviços, pois em 

nenhum momento lhe foi passada a situação de uma venda casada de um 

contrato odontológico e se assinou o documento foi sem ver o que estava 

assinando. É incontroversa a existência do desconto de R$ 399,00 

(trezentos e noventa e nove reais) na conta corrente do autor, em favor 

da requerida, conforme se vê no extrato bancário (Id. 4975836). Também 

não há controvérsia que o autor assinou uma Proposta de Adesão ao 

Contrato de Plano Odontológico – Pessoa Física, junto ao Bradesco, 

segundo consta incorporada pela Odontoprev, autorizando desconto em 

conta (Id. 6694352). Visualizando o contrato firmado entre as partes (Id. 

6694352), percebe-se a indicação em letras grandes e de fácil 

visualização de que o pacto se trata de adesão a plano odontológico, 

sendo que o pagamento poderia ser debitado na conta do requerente. 

Ainda que se trate de relação de consumo regida pelos princípios 

informativos da legislação protetiva, notadamente a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, resta pacificado que compete ao autor o 

ônus de produzir prova mínima do direito alegado. Muito embora tenha o 

requerente afirmado tratar-se de venda casada, não há como imputar ao 

réu o descumprimento das normas consumeristas, já que cabia ao autor 

trazer para os autos cópia do suposto contrato de financiamento ou de 

qualquer outro pacto realizado junto ao Bradesco, que estivesse atrelado 

ao contrato do plano odontológico firmado entre as partes, o que não foi 

feito. Diante de tais constatações, além de não verificar direito à repetição 

do indébito, os danos morais também não estão configurados no caso 

concreto, por ausência de agir ilícito da parte ré, pressupondo que a 

cobrança debitada em conta do autor foi realizada em exercício regular de 

direito da parte autora, não havendo como prevalecer os pedidos 

formulados na inicial. A propósito: “CONTRATO DE CONSÓRCIO. 

ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE FORNECIMENTO DE 

DETERMINADO PRODUTO À AQUISIÇÃO DE OUTRO ('VENDA CASADA'). 

AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO 

AUTOR (ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). VALIDADE DO 

CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - 

APL: 10235382820158260564 SP 1023538-28.2015.8.26.0564, Relator: 
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Alberto Gosson, Data de Julgamento: 15/12/2016, 22ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 30/01/2017)”. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais c/c Dano Material c/c Liminar promovida por 

José Salvino da Silva em desfavor de Odontoprev. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

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 após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015194-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFER RAYANE DE LIMA 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):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015194-58.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHENYFER RAYANE DE LIMA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. JHENYFER RAYANE DE LIMA 

COSTA, 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 28/03/2015, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento integral 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. No mérito alega a 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 e inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, requerendo a improcedência do pedido. 

A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação. Houve a realização de perícia médica e a manifestação das 

partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 28/03/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JHENYFER RAYANE DE LIMA COSTA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito de média repercussão 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 ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 
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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 R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, 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, 

24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019899-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDILMA ALVES PEREIRA (AUTOR(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 SENTENÇA Processo: 1019899-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILMA ALVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por EDILMA ALVES PEREIRA em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a parte 

autora foi intimada a efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais 

de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou 

transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme 

certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte 

autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005940-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

MANOEL ANTERO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1005940-27.2017.8.11.0041 Visto. Manoel Antero Siqueira, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Reparação Por Danos Morais c/c Medida Liminar em desfavor de 

Bradesco S/A, igualmente qualificado, alegando que ao tentar realizar 

compra em estabelecimento comercial local, teve sua pretensão negada, 

ante a existência de restrição em órgão de proteção ao crédito, pelo 

requerido, em razão de suposto débito de R$ 51,42 (cinquenta e um reais 

e quarenta e dois centavos), apesar do cancelamento da contratação e 

encerramento da conta aberta junto ao réu, pelo que requer, liminarmente, 

seja determinado que o réu se abstenha de inscrever o seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, requer 

seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta 

reais), confirmando a liminar pleiteada, declarando a inexistência do débito 

debatido. Com a inicial vieram os documentos necessários. Foi deferida a 

medida pleiteada, determinando a exclusão do nome do autor do banco de 

dados do SPC/Serasa, relativo ao débito discutido, determinada a inversão 

do ônus da prova, concedidos os benefícios da justiça gratuita, 

designando-se audiência de conciliação (Id. 4983481). A audiência de 

conciliação foi realizada, restando infrutífera (Id. 6049848). O requerido, 

na sua defesa, afirma que o valor que está sendo cobrado é decorrente 

da efetiva utilização do cartão de crédito, que não foi pago, ocasionando a 

inscrição do nome do autor no órgão de restrição ao crédito e por isso não 

há que se falar em anulação da dívida, requerendo a improcedência dos 

pedidos, com a condenação da parte autora à litigância de má-fé (Id. 

6742504). A impugnação à contestação veio aos autos (Id. 7141663). As 

partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 

8054847), tendo a parte autora pugnando pelo julgamento antecipado da 

lide (Id. 8203549), decorrendo o prazo para manifestação da parte ré, 

conforme certificado (Id. 9481184). 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. A parte 

autora pretende seja declarada a inexistência de débito que levou a 

inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito, bem como 

indenização por danos morais, diante da alegação de não ter contratado 

com o requerido. Inicialmente, deve-se ressaltar 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. 

Cumpre apontar que frente ao não reconhecimento do débito, pela parte 

autora, cabia ao réu demonstrar a contratação dos serviços de cartão de 

crédito, já que para o requerido estão disponíveis os meios de prova a fim 

de resolver a controvérsia, afastando a sua responsabilidade, ao 

comprovar a utilização do serviço pelo consumidor conforme dispõe o 

artigo 14, § 3°, inciso II do CDC. Vejamos: “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.” Ressalte-se que seria necessário que o réu trouxesse 

para os autos contrato que demonstrasse a existência do suposto pacto 

firmado com o autor, que inclusive pudesse ensejar um exame 

grafotécnico para se ter a certeza da autenticidade da sua assinatura, 

pois o autor não tem como demonstrar que não contratou o serviço com a 

parte ré ou que não está devendo. Desse modo, cabia ao réu, nos termos 

do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil, a prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, 

o que não foi feito, pressupondo a existência de falha na prestação de 

serviços pela parte ré. Diante a ausência de demonstração da contratação 

e da divida, imperioso seja declarada a inexistência do débito, 

determinando-se a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme pleiteado. Assim, existindo falha na 

prestação do serviço, deve a instituição financeira ser responsabilizada 

pela conduta abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão ao 

requerente, mesmo de ordem extrapatrimonial, ensejando a obrigação de 

indenizar, descabendo a alegação de litigância de má-fé do requerendo, 

conforme pretendido na contestação. A responsabilidade da instituição 
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bancária pela ilicitude é caracterizada como objetiva, justificando-se a 

imposição de indenização por dano moral in re ipsa. Compete ao julgador 

estipular equitativamente o valor da indenização por dano moral, segundo 

o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e 

obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Nesse passo, verifica-se como razoável a fixação da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) como indenização ao dano moral sofrido pela 

parte autora. A propósito: “Responsabilidade civil Declaratória de 

inexistência de negócio jurídico Empréstimo consignado Contratação 

fraudulenta Vício de consentimento Danos morais Dosagem da 

indenização. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes ou delitos 

praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco 

do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Precedentes 

do STJ. 2. Arbitra-se a indenização de danos morais com vistas 

especialmente à sua intensidade, observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ação procedente. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 3 8 7 2 8 7 2 0 1 1 8 2 6 0 4 3 8  S P 

0003872-87.2011.8.26.0438, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 

15/04/2013, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/04/2013) O Superior Tribunal de Justiça assim vem decidindo: 

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de 

conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou 

utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre 

do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. 

Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Reparação Por Danos Morais c/c Medida 

Liminar promovida por Manoel Antero Siqueira em desfavor de Bradesco 

S/A., para declarar a inexistência do débito que deu origem à inscrição no 

nome do autor no cadastro de inadimplente no valor de R$ 51,42 

(cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) e para confirmar a 

antecipação da tutela que determinou a exclusão do nome da requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito questionado 

nos autos. Condeno a parte ré a indenizar os danos morais causados à 

autora, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 

– STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002193-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

J. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002193-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIA MESSIAS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JULIA MESSIAS DOS SANTOS, menor 

representada por sua genitora JOCINETE MESSIAS 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 18/10/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento integral do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação. A ré 

devidamente citada, não apresentou contestação, motivo pelo qual foi 

decretada sua revelia. É o relatório. Decido. A parte ré não contestou o 

pedido no prazo legal, assim presumem-se verdadeiros os fatos alegados 

pelo requerente, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil, o 

que gera a inexistência de fatos controversos a serem delimitados pelo 

juízo. O boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

18/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que JULIA 

MESSIAS DOS SANTOS apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 
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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 R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, 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, 

24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034880-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALVARO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034880-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALVARO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ALVARO SEBASTIAO DA 

SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 04/09/2017, 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, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência 

de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 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 atendimento juntado 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 04/09/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ALVARO SEBASTIAO DA 

SILVA JUNIOR, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. 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, 
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subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior 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 R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001007-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Nogueira Nicolino (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAMELA FERNANDA SOUZA GADDA

 

Visto. Pedro Paulo Nogueira Nicolino ajuizou Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico, ambos devidamente qualificados nos 

autos, alegando que mantém contrato de assistência de saúde com a ré, e 

em 18/01/2017 sofreu mal súbito e foi encaminhado para o pronto 

atendimento do hospital São Mateus, nesta Capital, sendo solicitado pelo 

médico o atendimento/internação em Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI), com urgência, mas a cobertura foi negada pela ré, sob fundamento 

de que o contrato ainda possuía prazo de carência. Requer a concessão 

da tutela de urgência para que a requerida autorize a cobertura de todos 

os exames necessários, incluindo internação na UTI “na quantidade de 

dias que o médico indicar como necessária”. No mérito, requer a 

confirmação da liminar; a declaração de nulidade de todas as cláusulas 

contratuais que prevejam exclusão de internação em unidade de 

tratamento intensivo em caso de urgência; a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, além de custas 

processuais e honorários advocatícios. No arquivo de Id. 4617365 consta 

decisão deferindo o pedido urgente do autor. A ré apresenta defesa (Id. 

5787997), levantando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de 

que a contratação foi realizada entre o autor e Unimed Federação e não 

Unimed Cuiabá. No mérito, afirma a existência de carência contratual para 

internações e procedimento cirúrgicos por 180 dias, e como ainda não 

havia sido superado, é legitima a negativa da cobertura. Que inexiste 

responsabilidade da Unimed Cuiabá e por consequência inexiste dano 

moral a ser recomposto. Requer o acolhimento da preliminar ou a 

improcedência dos pedidos formulados na exordial. A parte autora, mesmo 

intimada, deixou de ofertar impugnação (Id. 7929954). Intimadas as partes 

a especificarem as provas (Id. 9223059), a ré se manifestou (Id. 9320254) 

e a autora manteve-se inerte (Id. 9480069). É o Relatório. Decido. Em 

razão de não existir necessidade de 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. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Pedido de Tutela Antecipada, movida por Pedro Paulo Nogueira Nicolino em 

desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo 

descaso das requeridas acerca do cumprimento do contrato de prestação 

de serviço de assistência à saúde. Ressalte-se que os contratos de 

planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, 

tratando-se de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º do 

CDC: Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1º Produto é qualquer bem, 

móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista. (grifo nosso) Para 

afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do CDC ao contrato em 

análise, confira-se a Súmula 469 do STJ: “Súmula nº 469 do STJ: aplica-se 

o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 

Logo, é possível a adequação dos contratos aos ditames legais, de modo 

a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação de nulidade das 

cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (art. 6º, V c/c art. 51, IV do 

CDC). A questão também traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código 

de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão 

interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor. No tocante à 

preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré, ressalte-se que o 

consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual 

existente entre as Unimed, de modo que ela pode ser indicada para figurar 

o polo passivo da ação, pela teoria da aparência. Nesse sentido, colha-se 

o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA PELO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. 

CADEIA DE CONSUMO. Correta a decisão monocrática que deu provimento 

ao agravo de instrumento, devendo ser mantida por seus próprios 

fundamentos. - Nas relações de consumo, é possível a indicação na 

inicial, para a formação do polo passivo de um ou de todos os envolvidos 

na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, inclusive com 

a aplicação da teoria da aparência. - Trata-se do comando do art. 7º, 

parágrafo único, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação em relação a 

todos ou em relação a cada um dos participantes da cadeia de consumo. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (Agravo Nº 70053797221, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 06/06/2013). Negritei. Além disso, a orientação da 

Corte Superior é de que o fato de várias sociedades explorarem uma 

mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não 

ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais 
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diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada 

uma, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a 

responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer 

delas. Veja: “PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE 

SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA 

AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da 

publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos 

métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o 

fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas 

expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no 

que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do 

Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a 

convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito 

nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a 

independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de 

que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de 

serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema 

cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob 

uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas 

singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, 

tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de 

fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez 

que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas 

relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a 

publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade 

una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma 

marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter 

havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças 

no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz 

como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder 

solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. 

Recurso especial não provido”. (STJ, REsp 1377899/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015). 

Negritei. Diante do exposto, rejeito esta preliminar. Pois bem. Sem 

delongas, verifica-se pelo documento de Id. 4617363 que o médico que 

atendeu o autor no hospital São Mateus, solicitou sua internação em UTI, 

em caráter de urgência. A requerida, por sua vez, negou a cobertura sob 

alegação de que o contrato ainda estava sob prazo de carência. Não 

obstante a previsão contratual relativa às carências, é importante 

observar, que este período previamente contratado, em caso de 

emergência/urgência, é reduzido para 24 horas, conforme dispõe o art. 

12, inciso V, alínea “c” da Lei nº 9.656: “Art. 12. São facultadas a oferta, a 

contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do 

art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste 

artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no 

plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências 

mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de 

trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta 

dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para 

a cobertura dos casos de urgência e emergência; O artigo 35 C da Lei nº 

9.656, do mesmo modo, prevê a obrigatoriedade de cobertura em casos 

de emergência/urgência, senão vejamos: Art. 35-C. É obrigatória a 

cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos 

os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – UNIMED 

– CONTRATO – ÁREA REGIONAL DE ABRANGÊNCIA – CÂNCER – 

TRATAMENTO POR MEIO DE RADIOTERAPIA REALIZADA FORA DA ÁREA 

DE ABRANGÊNCIA – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA – 

POSSIBILIDADE – ART. 35-C DA LEI 9.656/98 – OBRIGATORIEDADE DO 

PLANO DE SAÚDE EM COBRIR AS DESPESAS – NÃO OCORRÊNCIA DE 

DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO IMPROVIDO. Em 

procedimentos de urgência ou emergência a prestadora de serviço de 

saúde é obrigada a cobrir as despesas do tratamento indicado, 

considerando o risco de vida da paciente, ainda que fora da abrangência 

da cobertura regional. O contrato de seguro cria um direito absoluto que é 

a preservação da vida acima de restrições de qualquer natureza. [...]”. 

(TJMS. Apelação Cível - Ordinário - N. 2010.028993-7/0000-00. Primeira 

Turma Cível. Relator: Des. João Maria Lós. Julgado em 30.3.2011. 

Publicado em 04.04.2011). O direito à saúde encontra-se umbilicalmente 

relacionado com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo esta 

garantia fundamental uma das vigas mestras da Constituição da República 

de 1988. Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como 

garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o 

direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre 

as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. 

Assim, em se tratando à espécie de direitos indisponíveis, qual seja, direito 

à vida e à saúde de um ser humano, certo é que a recusa indevida da 

prestadora de serviços médicos e hospitalares em autorizar o tratamento 

da patologia caracteriza dano moral, com o consequente dever de 

indenizar, pois é evidente que tal recusa interfere de maneira significativa 

no seu comportamento psicológico, causando-lhe angústia e aflições. A 

recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário 

ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando a reparação civil, 

principalmente por ser a parte consumidora presumidamente 

hipossuficiente. É suficiente, para fins de reparação por dano moral, a 

ocorrência do fato descrito, sendo desnecessária a demonstração da dor 

experimentada, pois o dano opera-se in re ipsa. A propósito: “CIVIL E 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DO CARÁTER EXPERIMENTAL DO 

MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDICAÇÃO DO MÉDICO 

ESPECIALISTA. PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE DO DIREITO À SAÚDE E 

DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. 1. Na 

relação jurídica entre operadora de plano privado de saúde e respectivo 

segurado, o ordenamento jurídico brasileiro impõe interpretação mais 

benéfica à parte que se apresenta vulnerável, com assento no Código de 

Defesa do Consumidor. 2. A indicação do devido tratamento/medicamento 

ao paciente é de responsabilidade do médico que o acompanha, e não do 

plano de saúde. 3. Mostra-se ilegítima à operadora de plano de saúde 

recusar cobertura a determinado procedimento médico, essencial ao 

tratamento e à restauração da saúde do paciente, sob o argumento de se 

tratar de caráter experimental, sob pena de ofensa ao princípio da 

universalidade previsto no art. 35-F da Lei nº 9.656/1998 e aos princípios 

da transparência e boa-fé objetiva consagrados nos artigos 4º, caput, e 

artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A seguradora não 

apresentou qualquer prova técnica/cientifica que pudesse atestar com 

precisão o caráter experimental do medicamento questionado, não se 

desincumbindo, pois, a parte requerida do ônus que lhe cabia, na forma do 

art. 333, inciso II, do CPC. 5. A comprovada recusa injustificada do plano 

de saúde em assistir o beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento 

contratual, ensejando a reparação civil da lesão perpetrada, a título de 

danos morais. Precedentes. 6. Mostra-se suficiente, para fins de 

reparação por dano moral, a ocorrência do fato descrito, sendo 

desnecessária a demonstração da dor espiritual experimentada, pois o 

dano opera-se in re ipsa. 7. Negou-se provimento ao recurso”. (TJ-DF - 

APC: 20150910039936, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

29/01/2016 . Pág.: 197). Negritei. Ao arbitrar a indenização por danos 

morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade 

econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada 

por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a 

compensação do lesado e a punição do ofensor. Nesse rumo, em atenção 

aos princípios de moderação e da razoabilidade, fixo a condenação da 

requerida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este condizente 

com o caso. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados nesta ação promovida por Pedro Paulo Nogueira Nicolino em 

desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, para 

confirmar a tutela antecipada que determinou que a ré autorizasse a 

cobertura ao autor de todos os exames necessários, incluindo internação 

na UTI “na quantidade de dias que o médico indicou como necessária” (Id. 

4617365); declaro nula as cláusulas contratuais que prevejam exclusão 

de internação em unidade de tratamento intensivo em caso de urgência. 

Condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária 

pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros 

de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Condeno, ainda, a 

requerida ao pagamento integral das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 
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autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029332-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

GLECI DO NASCIMENTO FACO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MGM AGROINDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

GEORGES MIKHAIL MALOUF (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1030676-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 001.998.561-41 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, etc. Considerando às manifestações de Id nº 14745657, 14875379 

e 14978983, intime-se o perito para, prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

manifestar-se a respeito da discordância dos valores apresentados para 

a proposta dos honorários periciais, bem como informar o valor da hora 

técnica e o total de horas para a realização do trabalho. Com a resposta, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016786-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE (ADVOGADO(A))

K. D. O. (AUTOR(A))

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 001.998.561-41 (CURADOR)

SIRLENE FAUSTINA DE OLIVEIRA OAB - 896.512.601-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Maria Vilela dos Santos Furtat (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Willian Ricardo Camargo da Silva (RÉU)

Eloisa Kohl Pinheiro (RÉU)

 

Vistos, etc. Considerando que a intimação da requerida para o 

comparecimento na audiência de conciliação foi realizada em desacordo 

com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 30/10/2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as 

partes para que compareçam devidamente acompanhadas de seus 

advogados, mediante as observâncias e advertências legais. No mais, 

mantenho integralmente a decisão de Id nº 14520765. Aguarde-se a 

realização da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024137-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO DA SILVA (AUTOR(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - 692.592.831-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, manifestar nos autos 

pleiteando o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Era o que me 

competia.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024922-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

DAIANA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 n.º:1024922-89.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11146958), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033713-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

PAULO VITOR DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033713-47.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11489189), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13478825, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031703-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

HENIO PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1031703-30.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 
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Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11466212), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010012-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY SEBASTIAO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

CEVERINO MARTINIZ DA ANUNCIAÇÃO SILVA (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016331-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (AUTOR(A))

GISLAYNE RANGEL DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033546-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

JOAO MARTINS FILHO (AUTOR(A))

JUAN DANIEL PERON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINS CATTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

DEBORA RENATA LINS CATTONI (RÉU)

 

Vistos, etc. Determino a expedição de mandado de citação/intimação da 

parte requerida Lins Cattoni & Advogados Associados e Debora Renata 

Lins Cattoni, no endereço indicado no Id nº 12811748, observada as 

formalidades e advertências legais. Designo audiência de conciliação para 

o dia 16/10/2018, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. No mais, mantenho integralmente a 

decisão de ID nº 11572107. Aguarde-se a realização da audiência 

designada. Expeça-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989329 Nr: 18251-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARSSEL PACCOLA CAPOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fabrícia Diniz França 

Santos - OAB/MT 13.490 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 165, 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.: 1003779 Nr: 25002-41.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA LOPES PINHEIRO MARQUES, JOSE 

MARQUES VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Larissa Aguida Vilela - 

OAB/MT 9.196 - OAB:, JULIANA DE SOUSA ANDRADE - OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/O, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22.973

 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.: 1091453 Nr: 6788-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA FONZAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO BARTOLINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1173734 Nr: 41646-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR VALENTIM MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Tecnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1017214 Nr: 30668-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUEZ TRANSPORTES ROD. E COM. DE 

CEREAIS EIRELI, FRANCISCO BIBIANO PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 
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OAB:9405//MT, GERMANO PAZ SANTOS - OAB:5597/PI, KALYNCA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598/O

 Certifico que tentei contato com o advogado da parte requerida por 

telefone e em todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA a devolver os autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que 

fez carga em 03/09/2018, 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.: 1061571 Nr: 51677-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE FERREIRA DA SILVA

 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:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 270, 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.: 981471 Nr: 14784-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI PAULO RIBEIRO, MARIA GENILDA DE 

MOURA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, LEANDRO VICENTE FARIAS - 

OAB:18.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudical ajuizada pelo Hospital de 

Medicina Especializada Ltda. em desfavor de Rui Paulo Ribeiro e Maria 

Gevanilda de Moura Ribeiro .

As partes formularam acordo conforme fls. 385/387, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 283/284, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Determino a expedição de Alvará em favor dos exequentes e a liberação 

do valor remanescente nos termos como firmado no acordo.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977927 Nr: 12980-48.2015.811.0041

 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: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA KATHEUSCIA DA CRUZ 

E SILVA CARVALHO - OAB:8649-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 81, 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.: 1265531 Nr: 26198-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGAP, CLARA ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093722 Nr: 7833-07.2016.811.0041

 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: REGINA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 84/85 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. 86), 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.: 966129 Nr: 7465-32.2015.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 240 de 767



 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: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, 

defiro o pedido e determino a citação por edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante as observâncias e advertências legais.

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.: 1139593 Nr: 27194-10.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA REGINA AMIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT, Dr.ª Anabell Corbelino Siqueira Daltro - OAB/MT 

13.544 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Naura Nédia Leite de 

Oliveira - OAB/MT 10.180 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do alegado pela requerida às fls. 155/157, de que nenhum dos 

valores depositados pela requerida foram considerados ou abatidos na 

planilha apresentada às fls. 137, facultando a mesma a apresentação de 

nova planilha no mesmo prazo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986274 Nr: 16807-67.2015.811.0041

 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: JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R JAUNE TERRAPLANAGEM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15.357/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. 50, 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.: 1075826 Nr: 57869-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHIEGO THIAGO HUTTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A - AMERICEL TELECOMUNICAÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlos Rangel Arruda Ferreira 

- OAB:19.791, Mayara Rodrigues Andregheti - OAB:19.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito dos comprovantes de pagamento da condenação acostados aos 

autos, 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.: 1306895 Nr: 10073-95.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - EPP, BANCO 

BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL ANDERSON AZEVEDO 

ACHITTI - OAB:19.332-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à Portaria nº 554/2016-PRES, que determinou que a partir da 

data 07/11/2016 os processos sejam protocolados e distribuídos 

obrigatoriamente pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), determino 

a remessa dos autos para a Central de Autuação, para a adoção das 

medidas necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956520 Nr: 3325-52.2015.811.0041

 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: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA, SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA., NOVO 

MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES DOMÉSTICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 

OAB:OAB/MT 11.846/B, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:86.235-RJ, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - OAB:8933/MT, 

NELSON WILIANS F. RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RONALDO 

LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - 

OAB:7.085-A/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a proposta de 

honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente encontra-se de 

acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão 

pela qual homologo o valor apresentado.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 297.

Aguarde-se a realização da prova pericial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970005 Nr: 9355-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MARIA DAMASCENO JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19.620, Jenyffer Kelle Pereira Bassan - OAB:19661/O, MELISSA 

FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, 

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Rosana Maria 

Damasceno Jordão em desfavor de Hyundai Caoa do Brasil Ltda..

Às fls. 176 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 177, apresentando o 
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comprovante do pagamento da condenação às fls. 178.

O exequente manifestou-se às fls. 181 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 181 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 178, devendo o valor de R$ 45.169,84 (quarenta e cinco mil cento e 

sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) ser levantado por 

Franca e Moraes Sociedade de Advogados S/S (CNPJ nº 

18.954.533/0001--78, SICREDI, Agência 0810, Conta Corrente nº 

00072968-4).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996372 Nr: 21803-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pela requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962034 Nr: 5675-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

LARC – Construções, Comércio e Serviços Ltda. - EPP ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Rescisão Contratual por inexecução voluntária c/c 

Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito, Declaratória de 

Inexistência de Débito e Consignação em pagamento em face de Claro 

S/A.

As partes formularam acordo conforme fls. 732/734, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 732/734, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986215 Nr: 16782-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977480 Nr: 12780-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA BARBOSA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA FRANCISCA SANTANA DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656, ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 261, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

processuais da reconvenção, sob pena de indeferimento e 

desentranhamento.

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.: 986398 Nr: 16869-10.2015.811.0041

 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: ANDRÉ DE SOUZA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:OAB/MT 6.487

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 181, 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963420 Nr: 6225-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NISLAINE DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Nislaine da Silva de 

Souza em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Às fls. 205 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 206, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 207.

O exequente manifestou-se às fls. 211 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 211 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 207, devendo o valor de R$ 15.892,09 (quinze mil oitocentos e 

noventa e dois reais e nove centavos) ser levantado por Victor Hugo 

Vidotti (CPF nº 041.095.929-41, Banco do Brasil, Agência 2373-6, Conta 

Corrente nº 77777-3).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1170633 Nr: 40476-18.2016.811.0041

 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: SIZERLANDO GASPAR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAUDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIANE DA SILVA LOPES - 

OAB:22.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por 

Sizerlando Gaspar Lopes em desfavor de AGEMED Saúde S/A

Citada, a parte requerida apresentou contestação à fls. 116/126, 

impugnando o pedido de Justiça Gratuita.

Impugnação às fls. 157/172, acompanhada dos documentos de fls. 

173/176.

Manifestação da requerida às fls. 179/183

Os autos vieram conclusos.

Passo a sanear o feito.

Pois bem, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, 

aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do 

processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

De acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios da 

assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de 

provar a suficiência de recurso do requerente.

 No caso dos autos, o requerido não logrou êxito em rebater os 

documentos constantes nos autos, se restringindo em afirmar que haveria 

indícios da capacidade financeira do autor ao pagamento de custas, 

todavia, não juntou qualquer prova.

Por estes fundamentos, REJEITO a impugnação.

 No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a existência de ilegalidade 

na conduta da parte requerida, a existência de dano passível de 

indenização, o nexo causal e sua extensão, a má prestação de serviço.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093997 Nr: 7919-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA APARECIDA DE SOUZA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO, MASTER CARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FONSECA DE 

MELLO - OAB:222219/SP, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B

 .Impugnação às fls. 186/190 e 203/212.Passo a sanear o feito.A aferição 

efetiva e real das chamadas condições da ação implica forçosamente o 

exame de pontos que se encontram no âmbito da relação de direito 

material posta à apreciação do juiz e, por via de consequência, julgamento 

do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que a parte autora teve que vir 

em juízo a fim de conseguir ser indenizado por prejuízos que entende que 

sofreu, imputando a ré fatos que entende como ilegais, havendo uma 

relação contratual com a requerida que autoriza o seu chamamento e 

respalda sua pretensão de litigar em juízo.Não há que se falar em 

ilegitimidade quando a parte autora acosta documentos que comprovam 

uma relação com as requeridas, sendo que uma analise mais aprofundada 

ensejaria na analise do mérito.Assim REJEITO a preliminar.Proceda-se a 

retificação dos polos passivos como solicitado pelas requeridas. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a má prestação de serviço por parte das 

requeridas, individualizando as condutas e responsabilidades, a existência 

de danos, sua extensão e nexo causal. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977520 Nr: 12798-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZE DO ESPIRITO SANTO SOUZA, CARLOS LUIZ 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM MOTORES ASSISTENCIA TECNICA E 

PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 129, 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.: 1005084 Nr: 25566-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZUITA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 
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OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 234/235 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. 236), 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1131396 Nr: 23587-86.2016.811.0041

 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: EURIDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSÉ EDUARDO 

GONÇALVES POLISEL - OAB:12.009

 Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.No mais, o 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por 

saneado, remetendo-o à instrução. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a necessidade e 

cobertura para o procedimento solicitado, a existência do alegado dano, a 

extensão e o nexo causal.Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275366 Nr: 75-06.2018.811.0041

 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: ANA MARIA CESAR RESENDE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais 

ajuizada por Ana Maria Cesar Resende Carvalho em face de Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

 Citada, a parte requerida apresentou contestação à fls. 56/65, 

suscitando, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir.

Impugnação às fls. 82/90, acompanhada dos documentos de fls. 173/176.

Os autos vieram conclusos.

Passo a sanear o feito.

Pois bem, a falta de interesse de agir, no caso em comento, se confunde 

com o mérito da ação, e será com ela analisado, uma vez que ainda não 

restou esclarecido a razão de constar autorizado no sistema a aplicação 

do medicamento no dia 01/12/2017, se a autora informa que não houve a 

solicitação.

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a existência de ilegalidade 

na conduta da parte requerida, a resistência do requerido em fornecer a 

medicação solicitada, a existência de dano passível de indenização, o 

nexo causal e sua extensão, a má prestação de serviço.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275317 Nr: 46-53.2018.811.0041

 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: PATRICK SIQUEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MOTTA CARVALHO E 

OLIVEIRA - OAB:24073/O, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Patrick Siqueira da 

Rocha em face de GEAP – Fundação de Seguridade Social

Citada, a parte requerida apresentou contestação à fls. 41/56, suscitando, 

em sede de preliminar, a inaplicabilidade do código de defesa do 

consumidor.

Impugnação às fls. 165/177.

Os autos vieram conclusos.

Passo a sanear o feito.

Pois bem, a Súmula nº 608 do STJ assim dispõe: "Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os 

administrados por entidades de autogestão.", todavia, não se observa no 

presente caso a auto gestão e sim uma relação de consumo entre as 

partes.

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a existência de ilegalidade 

na conduta da parte requerida, a resistência do requerido em fornecer o 

tratamento solicitado, a existência de dano passível de indenização, o 

nexo causal e sua extensão, a má prestação de serviço.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976545 Nr: 12424-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA NUNES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eunice Elísia Silva Oliveira - 

OAB:16.543, Naiane Cavalcante Batista - OAB:
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 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por Natanael da Silva Guia em desfavor da 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A..Condeno a 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa, todavia, em razão da 

gratuidade concedida, torno sua execução suspensa.Transitado em 

julgado e nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

necessárias anotações.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999934 Nr: 23436-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS KLAUS, MARIA ADELINA DA COSTA KLAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., URBANA DES. E 

LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, Gilberto Rondon Borges - OAB:16.606 MT

 Vistos, etc.

Ante a afetação dos temas 970 e 971, pelo STJ, referente aos REsp 

1635428/SC, REsp 1498484/DF, REsp 1614721/DF, REsp 1631485/DF, que 

determinou a suspensão dos processos que discutem sobre a 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

de compra e venda, e nos casos de discussão acerca da possibilidade ou 

não de inversão, em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada 

exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção, 

objeto de contrato ou promessa de compra e venda, DETERMINO a 

suspensão dos autos com as comunicações de estilo.

Com a notícia do julgamento dos temas pelo STJ, intimem-se as partes para 

requererem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias e após, 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1139177 Nr: 27081-56.2016.811.0041

 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: SIDNEY JOSÉ RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.No mais, o 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por 

saneado, remetendo-o à instrução. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a necessidade e 

cobertura para o procedimento solicitado, a existência do alegado dano, a 

extensão e o nexo causal.Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1026935 Nr: 35331-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SATIRO VIEIRA MENEZES, MARLENE 

VIEIRA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Daiany Coimbra da 

Penha Marinho - OAB/MT 18.854 - OAB:, Dr.ª Lucimara Aparecida 

Teles - OAB/MT 17.473 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 34/38, 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978012 Nr: 13032-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAYDSON PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184

 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 

29/10/2018, às 10h00, 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.: 966681 Nr: 7694-89.2015.811.0041

 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: MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE VIEIRA DE MENEZES, ELONET 

HABITAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MARIA 

LUCIA GALVÃO, VANIA DE PAULA GONÇALVES SILVA, NEIZA MARIA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA APARECIDA TELES - 

OAB:OAB/MT 17.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gabriel Valladão França - 

OAB/RJ 158.700 - OAB:, Dr. Marcus Vinícius Rocha Teixeira - OAB/RJ 

88.742 - OAB:, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721

 Vistos, etc.

Determino a expedição de intimação para a Fazenda Pública do Estado e 

do Município, para que se manifestem acerca da existência de interesse 

no feito.

Após, certifique-se e dê-se vistas ao digno representante do Ministério 

Público.

Com o cumprimento da determinação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1144729 Nr: 29491-87.2016.811.0041

 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: LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA, CLÁUDIA 

BUTRAGO DE ALMEIDA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1017063 Nr: 30603-28.2015.811.0041

 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: LIMA E CORDEIRO LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial.

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.: 983835 Nr: 15775-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIMARA FERNANDA DE BRITO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - 

OAB:14854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 8117

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial.

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.: 999137 Nr: 23054-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISANTINA DE SOUZA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO COMERCIAL DE COSMÉTICOS 

LTDA, AKUA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Pedro Luiz Jevinski - 

OAB/MT 12.727 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9.089/MT, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737, SERGIO 

GONINI BENICIO - OAB:195.470SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Vistos, etc.

Em atenção à petição de fls. 268/269, o pedido de realização de prova 

pericial será analisado após a realização da audiência de instrução.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078429 Nr: 492-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER SEGUROS BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial.

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.: 971035 Nr: 9735-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628-A/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cons ide rando  a  dec isão  p ro fe r i da  no  p rocesso  n º 

11427-58.2018.811.0041 (cód. 1312131), em trâmite perante a 1ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT, onde foi deferido o processamento da 

Recuperação Judicial da empresa executada, determino a suspensão do 

presente feito até o fim do prazo de blindagem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias após o decurso 

do prazo de blindagem, informar aos autos o interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991212 Nr: 19095-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, TROPICAL CORRETORA E 

CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 
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OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:24350

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido formulado pela parte requerida às fls. 249/252, uma vez 

que a questão da ilegitimidade passiva já foi objeto de análise e 

indeferimento, conforme decisão às fls. 237/239, sem a interposição de 

recurso cabível para a sua modificação.

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132049 Nr: 23889-18.2016.811.0041

 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: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIO BRAGA LTDA, 

SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:20.514-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 81, designo audiência de conciliação para o 

dia 04/12/2018, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital.

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989171 Nr: 18165-67.2015.811.0041

 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: LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSC DESIGN E OPTICAL LTDA, MARILIA 

APARECIDA DE SOUZA, DANIELA MICHELE THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado às fls. 100, observada as formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018, às 09:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005889-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS EM MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP 

(RÉU)

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005889-16.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a da informação de 

descumprimento da obrigação, uma vez que há alegação de que os 

documentos entregues estão incompletos, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016557-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (REQUERENTE)

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES (ADVOGADO(A))

FELIPE DE FREITAS ARANTES (ADVOGADO(A))

DECIO ARANTES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016557-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho o aditamento de Id nº 14334180 e 14591719. Designo audiência de 

conciliação para o dia 04/12/2018, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019932-21.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEITON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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 1019932-21.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CLEITON DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 13/12/2018, às 10:00 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001786-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARIO ALENCAR SANTOS (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001786-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edmario Alencar dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 19/05/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 4667904 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente 

a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 

4667881, 4667888, 4667893, 4667899, 4667901, 4667904, 4667908. Pela 

decisão (ID – 4953041), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Manifestação da parte requerida (ID – 6140138), requerendo a 

habilitação nos autos. Na contestação (ID- 6140164), alega à requerida a 

preliminar da alteração do polo passivo da lide, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, 

fazendo menção ao principio da causalidade e a sucumbência autoral. 

Manifestação da parte requerida (ID- 6785968). Conforme (ID –7759229) 

foi realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem 

como foi anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação 

(ID – 8103281), reiterando os termos da exordial e concordando com o 

laudo pericial realizado na central de conciliação. No despacho (ID – 

11288304) foi intimada a parte requerida para manifestar-se a respeito do 

laudo pericial, requerendo o que entender de direito. Manifestação da 

parte requerida (ID- 11532018) com relação ao laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Edmario Alencar 

dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

da alteração do polo passivo, da carência da ação pela falta de interesse 

de agir, pela ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao 

princípio da causalidade e a sucumbência autoral, da juntada de 

comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 
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ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, boletim de ocorrência e histórico médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que “o 

periciado apresenta invalidez permanente média (50%) em membro 

superior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/05/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente média em membro superior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Edmario Alencar Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(19/05/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014316-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ALVES DE SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GISLENE CATARINA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014316-36.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marco Aurélio Alves de Sá em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 20/10/2011, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 1865208 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente 

a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 

1865198, 1865201, 1865202, 1865207, 1865208, 1865213. Pela decisão 

(ID – 1946130), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. 

Manifestação da parte requerida (ID – 4485633), requerendo a habilitação 

nos autos. Conforme (ID – 4636383) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 4848804), alega à requerida a preliminar da 

divergência da documentação, da alteração do polo passivo da lide, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. Pela decisão (ID 

– 4937920), foi intimada a parte autora para impugnar a contestação. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 5871376), reiterando os termos 

da exordial e concordando com o laudo pericial. No despacho (ID – 

10067009) foi intimada a parte requerida para manifestar-se a respeito do 

laudo pericial, requerendo o que entender de direito. Manifestação da 

parte requerida (ID- 11693167) com relação ao laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Marco Aurélio 
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Alves de Sá 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 divergência da documentação, da alteração do polo passivo, d de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML, bem como 

suscitou a prescrição como questão prejudicial do mérito. Inicialmente 

REJEITO a alegação de prescrição, tendo em vista que a mesma não 

constitui prejudicial de mérito. Isso porque ainda que o acidente tenha 

ocorrido em 20 de outubro de 2011 a mesma só teve conhecimento de sua 

lesão no ano de 2015 ID- 1865213. É entendimento consolidado na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo 

prescricional, nos casos de pedido de indenização fundado na invalidez 

conta-se a partir da ciência inequívoca desta. Esta é a redação da Súmula 

nº 278: “Súmula nº 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral”. A ciência inequívoca, via de regra, em se tratando 

de cobrança de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT por invalidez 

permanente, ocorre com a elaboração do laudo pericial ou laudo médico. 

Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. 

SÚMULA STJ/7. RECURSO DECIDIDO COM BASE NO ART. 557 DO CPC. 

POSSIBILIDADE. 1.- Em se tratando de cobrança de indenização do seguro 

obrigatório - DPVAT, em decorrência de invalidez permanente, a contagem 

do prazo prescricional, via de regra, ocorre com a elaboração do laudo 

pericial.(...)". (AgRg no REsp Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso do Sul 1390418/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 14/11/2013) (grifei) "AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PRESCRIÇÃO. ART. 206, PARÁGRAFO 3º, INCISO IX, DO CÓDIGO CIVIL. 

TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ RECONHECIDA PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 

Nº 7/STJ. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que a ação de 

cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos (Súmula 

nº 405/STJ), iniciando-se a contagem da data em que o segurado tiver 

ciência inequívoca de sua invalidez, o que, em regra, ocorre com a 

emissão do laudo pericial. (...)". (AgRg no REsp 1332539/MG, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

03/09/2013, DJe 10/09/2013) IMPROCEDE a preliminar de divergência da 

documentação, pois o requerente foi submetido a exame médico por 

profissional habilitado, atestando sua lesão e deficiência, tendo ambas as 

partes manifestado de acordo como o grau de lesão apontado no exame 

médico. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência 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, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) 

em membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados 

e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e 

as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade 

com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 
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considerando que o acidente ocorreu em 20/10/2011, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no membro inferior direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Marco Aurélio Alves de Sá em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(20/10/2011) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025527-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO TIBURCIO DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025527-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALVARO TIBURCIO DO 

AMARAL Vistos... Compulsando os autos, verifico que o banco pretende o 

recebimento de R$ 17.282,49, contudo atribuiu a causa o valor de R$ 

3.367,26, atuando em evidente atendado a dignidade da justiça, já que é 

de conhecimento comezinho que em ações dessa natureza a pretensão 

patrimonial deve ser igual ao valor da integralidade da divida, ou seja, a 

somatória das parcelas vencidas e vincendas. No mais, verifico que a 

tentativa de notificação extrajudicial contida no ID 14672027 restou 

prejudicada, já que a entrega não pode ser efetivada devido ao motivo 

“AUSENTE”, portanto não caracteriza a constituição em mora do devedor, 

por não esgotamento dos atos, não sendo o caso de protesto via edital. 

Nesse sentido a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO 

CONSTANTE NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" 

- NÃO PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO 

CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas 

devolvida pelo motivo "ausente" não é suficiente para comprovar a mora, 

cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula n. 72/STJ). (Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017) (TJ-MT - APL: 00209488620148110002 

45724/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 26/05/2017) Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a 

devida constituição em mora da parte adversa, bem como atualizando o 

valor da causa e promovendo ao recolhimento das taxas e custas 

remanescentes, tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029678-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029678-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES Vistos. Compulsando os 

autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Vistos. Compulsando os autos, constato 

a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta 

feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias 

e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 
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recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029402-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETH SILVA BARRETO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029402-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: ROSINETH SILVA BARRETO Vistos. Compulsando os autos, 

constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. 

Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 

15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029428-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SOUZA DE MENEZES (EXECUTADO)

CAIAN LIMA DE MENEZES (EXECUTADO)

PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029428-74.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA 

LTDA, MAURICIO SOUZA DE MENEZES, CAIAN LIMA DE MENEZES Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029664-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOCARMA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029664-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DOCARMA 

DA SILVA NASCIMENTO Vistos. Compulsando os autos, constato a 

ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, 

intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou 

se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da 

petição inicial – Descumprimento de decisão que determinara o 

recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento 

ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 

295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028442-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PECINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028442-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAU 

VEICULOS S.A. REQUERIDO: IVO PECINI Vistos. Compulsando os autos, 

constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. 

Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 

15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028437-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE GENOVEVA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028437-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: ELIETE GENOVEVA DA COSTA Vistos. Compulsando os 

autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 11 
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de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028269-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ OELKE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028269-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: BEATRIZ OELKE DA SILVA Vistos. Compulsando os 

autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028264-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANY DE GUSMAO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028264-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: CLEIDIANY DE GUSMAO GONCALVES Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026844-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE BATISTA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026844-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: GRACIELE BATISTA BARROS Vistos. 

Recebo a emenda à inicial de ID: 15030119. Apesar de o autor consignar 

na inicial que o valor para fins de purgação de mora é de R$ 4.598,16 da 

análise dos autos constata-se na planilha de débitos acostada no Id. 

15030119 que o autor pretende receber R$ 25.505,84 razão pela qual 

dá-se a causa o valor R$ 25.505,84. Desta feita, intimo o autor para que 

em 15 dias, manifeste-se nos autos comprovando o recolhimento das 

custas e despesas remanescentes, tudo sob pena de extinção. Após, 

concluso. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026478-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE LARA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026478-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADEMIR DE LARA 

OLIVEIRA Vistos. Compulsando os autos, verifico que pretende, o Banco 

requerente, o recebimento de R$ 22.079,99, planilha de débito acostado ao 

ID. 14785664, no entanto fixou o valor da causa em R$ 3.659,51, atuando 

em evidente atentado a dignidade da justiça, posto ser de conhecimento 

comezinho, que em ações dessa natureza a pretensão patrimonial são as 

parcelas vencidas e vincendas, sendo o caso de aplicação da regra do 

artigo 77 do CPC. Outrossim, constato que a notificação não foi 

encaminhada tendo em vista a informação "não há entrega domiciliar", 

portanto, não se esgotou os atos para regular constituição em mora, 

inclusive para admitir o protesto via edital. Desta feita, intimo o autor para 

em 15 dias, emendar a inicial, corrigindo o valor da causa e recolhendo as 

custas e despesas remanescentes, tudo sob pena de extinção, 

INDEFERINDO desde já dilação do prazo para seu cumprimento, tendo em 

vista o comportamento inadequado supra mencionado, além de apresentar 

documento hábil de constituição em mora do devedor, cuja ausência 

redunda em ausência de pressuposto de continuidade do feito. 

Transcorrido, certificando, concluso para extinção. CUIABÁ, 11 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025949-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR BENJAMIN DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025949-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WALMIR 

BENJAMIN DE CARVALHO Vistos. Compulsando os autos tem-se no 

contrato o endereço incompleto do devedor que ensejou a devolução da 

notificação com a informação "end. insuficiente" - Av 4 S/N., no entanto, 

no DUT ID 14712790 foi informado - RUA JOCKEY CLUBM04M J.JOCKEY 

CLUB, CUIABÁ, portanto, não esgotados os meios para regular 

notificação. Desta feita, intimo a parte requerente para, no prazo de 15 

dias comprovar a mora da devedora, o que poderá ser feito mediante 

envio de notificação extrajudicial ao endereço acima, sob pena de 

extinção, bem como, esclarecer a razão dos documentos em nome de 

Ricardo Fernando Maul no mesmo ID. pag.09/16. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005894-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 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. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013982-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 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. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011588-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte da parte autora para 

manifestar-se acerca do AR, ID: 15520536, no prazo de 05(cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020188-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FIRMINO DUTRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte da parte autora, para 

manifestar-se acerca do AR id: 15523017 no prazo de 05(cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024385-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para manifestar-se 

acerca do AR, ID: 15528379, no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá-MT, 24 

de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019733-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL DOS SANTOS PINHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para manifestar-se 

acerca do A.R ID: 15529401, no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá-MT, 24 

de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022527-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para manifesta-se acerca 

do A.R ID: 15529369 no prazo de 05(cinco)dias. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 701319 Nr: 35940-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FLAVIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ PAES GUIMARAES, DANUZA 

CABRAL COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SÈRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16.740/MT

 Vistos etc...
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 Tratam-se os autos de Ação de Reintegração de Posse em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por JOÃO FLÁVIO GONÇALVES em 

face de DANUZA CABRAL COUTINHO.

Às fls. 141/142 o credor pugnou pela realização de BACENJUD com o fito 

de bloqueio de ativos financeiros em nome dos devedores.

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 aos credores, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 40,13), 

procedo ao desbloqueio do referido valor.

Com efeito, intimo o credor para se manifestar acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no 

prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena 

de arquivamento do feito.

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.

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 

DOS DEVEDORES.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851048 Nr: 54041-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIL VERONICA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:156187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, ante a alteração de meu entendimento 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.

Às fls. 87 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito 

de bloqueio de ativos financeiros em nome da executada.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem do arresto, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que o arresto on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la ao exequente, desta feita, procedo à realização do arresto via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 10,51), 

procedo ao desbloqueio do referido valor.

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no 

prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, 

sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 860458 Nr: 2099-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO JOSÉ FAUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos constata-se que o executado encontra-se em lugar 

incerto.

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

No que tange ao pleito de penhora sobre os veículos na petição de fls. 

153/154, indefiro, haja vista que o veículo Mercedes Benz, Placa NJJ-0027 

possui restrição de alienação fiduciária, sem prova em contrário e o 

veículo Mitsubishi Pajero encontra-se em nome de terceiro (extratos em 

anexo).

Posto isso, intimo a exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem arrestados ou requerer o que entender de direito, tudo 

sob pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da exequente, suspendo 

a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos 

do § 1º do referido artigo.

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788291 Nr: 42243-33.2012.811.0041

 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: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE DOS SANTOS SESPEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:OAB/MT 15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 806251 Nr: 12724-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA

 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:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059353 Nr: 50694-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR MARCELO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, Impugnar no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 923052 Nr: 45263-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilan Goldberg - 

OAB:100643/RJ

 Vistos etc.

Pleiteia o autor, às fls. 173, pelo levantamento de valor consignado nos 

autos que, conforme extrato retirado da conta de DEPÓSITOS JUDICIAIS, é 

de R$ 447,40.

Considerando que se trata de valor incontroverso, portanto, pertencente 

ao requerido, tenho que manteve-se inerte, demonstrando desinteresse 

quanto ao montante em comento.

Desta feita, intimo a ré para, querendo, manifestar-se em 15 dias, 

observando que seu silêncio redundará em expedição de alvará em favor 

do autor, como requerido às fls.173.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 453380 Nr: 25229-07.2010.811.0041

 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): ALINA MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10126/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Depósito em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A e 

MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de ALINA 

MENDES DA SILVA.A sentença de fls. 148/149 JULGOU PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente, condenando a 

requerida ao pagamento do valor de mercado atual do bem descrito na 

inicial ou, se superior ao saldo devedor, o débito remanescente disposto 

em contrato, observando-se o contrato entabulado, condenando, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% do valor atualizado do débito.Às fls. 157/160 os credores pugnaram 

pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros 

em nome da devedora(...)Com efeito, considerando que a busca de ativos 

financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores 

ínfimos (R$ 100,54), procedo ao desbloqueio do referido valor.Com efeito, 

intimo os credores para se manifestarem acerca da pesquisa realizada 

neste feito e/ou indicarem bens passíveis de serem penhorados, no prazo 

de 15 dias e/ou requererem 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 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 DA DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 70242 Nr: 17712-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FERREIRA, LAURA LÚCIA 

FREIRE DE ANDRADE FERREIRA, MAURO ARANTES FERREIRA, MARCELO 

FREIRE ANDRADE FERREIRA, MARINA JANÓLIO FERREIRA, DONIZETE 

ALVES PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO - OAB:3.646/MT, JOÃO BATISTA 

BENETI - OAB:3065

 ...Considerando que o primeiro executado constituiu advogado nos autos 

(fls. 201), Marina e Donizete foram citados via edital, com a nomeação da 

Defensoria Pública como curadora especial, e os demais citados 

pessoalmente, deixam o feito tramitar à revelia, mister se faz o 

prosseguimento do feito com a intimação das partes, quanto aos atos 

subsequentes, apenas por meio de publicação dos atos no DJE, não 

olvidando a intimação pessoal da Defensoria Pública.De tal sorte, acolho o 

pleito de fls. 241/244 quanto ao ponto, indeferindo a anotação quanto ao 

advogado idoso, por não ser este parte na ação.Intimo o credor para 

apresentar a matrícula atualizada dos bens imóveis penhorados.Ato 

contínuo, expeça-se Carta Precatória à Comarca de Barra do Bugres-MT, 

com prazo de 120 dias, para avaliação, praceamento e demais atos 

expropriatórios quanto aos bens penhorados. Determino, para a instrução 

da missiva, o encaminhamento de cópia desta decisão interlocutória, da 

petição inicial, do termo de penhora de fls. 129, petição de fls. 126, dos 

documentos de fls. 79/119, do instrumento procuratório de fls. 201 e 208, 

bem assim da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial 

(fls. 152).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1040284 Nr: 41768-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIL SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:100945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA RONDON SOARES - 

OAB:15.931

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de ação monitória em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em face de ADAIL 

SOARES DE LIMA.

Às fls. 66/68 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), 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 256 de 767



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 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 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 

INDICAREM BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DA DEVEDORA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764674 Nr: 17329-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VIPAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME, WALWIN DE AGUIAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA PAIVA E SILVA - 

OAB:OAB/MG 134.581, MARIA EGLAÍZE PINHEIRO CARDOZO SILVA - 

OAB:86.412/MG, SANDRO ALCAN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada das petições constantes da capa dos autos e Malote 

Digital (Protocolo nº 240358/2018 datado de 07/03/2018, 442988/2018, 

datado de 26/04/2018, 662320/2018, datado de 20/06/2018 e do Malote 

Digital de nº81120183222808, datado de 12/03/2018).

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.

No mais, considerando-se que a comarca de Santo Antônio do 

Leverger-MT é contígua a esta, EXPEÇA-SE mandado de citação, penhora 

e avaliação, a ser cumprido no endereço de fls. 114.

Sem prejuízo, utilizando-se para tanto as diligências constanstes da capa 

dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 327264 Nr: 470-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. DA SILVA JUNIOR - ME, MANOEL NUNES 

DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de intimação dos executados, haja vista 

as diversas pesquisas de bens efetuadas pelo Juízo.

Outrossim, indefiro o requerimento de inserção do nome dos executados 

no rol “dos maus pagadores”, ante a inexistência de comprovação que tal 

procedimento não foi realizado pelo credor.

Posto isso, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias se manifestar 

acerca da pesquisa de bens realizada por meio do sistema Renajud ou 

indicar bens passíveis de serem penhorados, sob pena de extinção do 

feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 117752 Nr: 6658-32.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE MARCELLA G. AQUINO, JOANA 

BATISTA PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

614263/2018.

Em primeiro lugar, no que tange ao teor da petição a ser juntada, INDEFIRO, 

haja vista que tal ato prescinde de autorização judicial.

Às fls. 256/259 a exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome das executadas, o que 

defiro, com fulcro no princípio da efetividade, haja vista que à época da 

realização da pesquisa de fls. 115/117 o sistema BACENJUD não abrangia 

as Cooperativas de Crédito.

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 a exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 470,06), 

procedo ao desbloqueio do referido valor.

Com efeito, intimo a exequente para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 700363 Nr: 34986-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRON E PADRON LTDA, FRANCISCO DE 

ASSIS PADRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc...Em primeiro lugar, INDEFIRO o pleito de fls. 79, pois não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 921(...)No mais, por 

verificar que os executados se encontram em lugar incerto, 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.Às fls. 09 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 do arresto, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que o arresto on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente, desta feita, procedo à realização do arresto via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Desta feita, intimo o exequente para se manifestar acerca da 

pesquisa realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.Transcorrido, 

em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773074 Nr: 26204-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMA VEICULOS LTDA EPP, ALI OMAR LAKIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 55, haja vista que todos os veículos localizados por 

meio do sistema Renajud possuem restrições.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias se manifestar 

acerca da pesquisa de bens realizada por meio do sistema Anoreg ou 

indicar bens passíveis de serem penhorados, sob pena de extinção do 

feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71889 Nr: 3084-06.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA - 

OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065, LANDOLFO VILELA 

GARCIA JÚNIOR - OAB:4.352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ... Destaco ser inconteste que, uma vez decretada à liquidação 

extrajudicial/falência, impõe-se, “incontinenti”, a suspensão das ações e 

execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da 

liquidanda.Com efeito, deverá a parte interessada proceder à habilitação 

de seu crédito e participar do concurso de credores no juízo universal, 

não se afigurando admissível a pretensão de executar a despeito de seu 

título judicial, sob pena de se acarretar a indevida redução ou constrição 

do patrimônio da devedora em detrimento dos demais credores da massa 

falida.Nesse sentido, vejamos:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6º DA LEI N. 11.101/2005. 1. 

Segundo dispõe a Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 6º, a decretação de 

falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor. 

2. Tendo em vista, portanto, que o processo de cumprimento de sentença 

foi ajuizado antes do decreto de falência do grupo econômico ao qual o 

agravado/réu pertence, ao caso, realmente, deve ser aplicado o estatuído 

no artigo 6º da referida Lei nº 11.101/2005. 3. Recurso conhecido e 

desprovido.” (AGI 20150020206558, 5ª Turma Cível, Publicado no DJE : 

28/10/2015 . Pág.: 218, 21 de Outubro de 2015, Relator SEBASTIÃO 

COELHO.Posto isso, em cumprimento a determinação judicial de fls. 

527531, determino a SUSPENSÃO DO CURSO desta Execução, devendo o 

credor, mediante expedição de certidão de crédito (honorários 

advocatícios), habilitar o seu crédito junto à massa falida.Em nada 

requerendo, arquivem-se os autos com as formalidades de 

praxe.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137108 Nr: 26118-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIAGUAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY, MIRIAM 

SOARES RACHID JAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em regular impulso oficial, procedo a pesquisa dos atuais 

endereços dos executados por meio do sistema Infojud, ocasião em que 

obtive êxito (extratos em anexo).Às fls. 06 o exequente pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome dos executados(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o 

referido procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 8.213,35 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições dos executados (art. 854, 

§ 3º do CPC).Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais atos, a 

ser cumprido no endereço: Rua Sorocaba, Nº 80, Bairro: Jardim Primavera, 

nesta cidade.Na mesma oportunidade, nos termos do artigo 854, § 2º do 

CPC, proceda-se a INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ANTONIO MARCOS 

RACHID JAUDY, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em 

suas contas bancárias (R$ 8.213,35) 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 extinção do feito e 

desbloqueio do montante indisponibilizado via Bacenjud.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 90058 Nr: 671-40.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA, 

IEDA MARIA CATALANO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN MERCÊDO DE ANDRADE 

MOREIRA - OAB:OAB/MG 59.382, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE SOUZA FERRI - 

OAB:3308/MT

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVIII). Por derradeiro, intimo o exequente para 

que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 
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indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo. Outrossim, ante a 

juntada atualizada da matrícula e da planilha de débito, expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e intimação a ser cumprido no endereço 

de fls. 467. Para tanto, CONCEDO o prazo de 15 dias para a juntada do 

comprovante de diligência, sob pena de extinção. Com efeito, consigno 

que as diligências deverão ser recolhidas, 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). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 208557 Nr: 19506-80.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA em face de ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO.

Às fls. 163 a credora pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de 

bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor.

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 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 a exequente para 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, sob pena de 

arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da credora 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 DA CREDORA 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DO DEVEDOR.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1031911 Nr: 37692-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA CIDADE EDITORA GRAFICA LTDA, 

MAURO SÉRGIO ABREU LIMA REZENDE, SIMONE PEREIRA PINTO 

REZENDE, SUELY PINTO RESCHCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19.504/MT, MAURO SERGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639/MT, MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - 

OAB:22293/O

 Vistos etc...

Remetam-se os autos à contadoria do Juízo para cálculo das custas a 

serem pagas por ambas as partes, de acordo com a condenação em 

sentença de fls. 295/297.

Com efeito, considerando o depósito referente aos honorários 

advocatícios de fls. 301, intimo a CAUSÍDICA DO BANCO DO BRASIL para, 

no prazo de 15 dias indicar seus dados bancários para levantamento do 

necessário Alvará Judicial.

No que tange ao valor da condenação referente aos honorários 

advocatícios pendente de pagamento pelo Banco do Brasil, INTIMO-O, VIA 

DJE, para proceder ao depósito do valor apresentado pelo exequente às 

fls. 300 no prazo de 15 dias (montante que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Empós, com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para que procedam 

ao pagamento do valor referente às custas judiciais, no prazo de 15 dias.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 939159 Nr: 54155-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE PAULA DE ALMEIDA - EI, DANIELLE 

PAULA DE ALMEIDA, MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CUIABÁ - OAB:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, ante os esclarecimentos prestados pela exequente às 

fls. 93 quanto ao acordo de fls. 57/59, torno sem efeito a decisão 

homologatória de fls. 82.

Às fls. 93 vº a exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito 

de bloqueio de ativos financeiros em nome das executadas.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la ao exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.

Desta feita, intimo a exequente para se manifestar acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no 

prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se 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.: 737000 Nr: 33459-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A. DE OLIVEIRA SANTOS - ME, LELIS FONSECA DA 

SILVA, AFONSO SALGUEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Apense a execução cod.463527.

Ante o teor do v. acórdão de fls. 148/153 em que deu provimento ao 

recurso de apelação do embargante L.A de Oliveira Santos ME e outros, 

anulando a sentença de fls.103/105, determnando que os Embargos 

prossigam quanto aos demais pedidos formulados, assim com o do retorno 

dos autos ao juízo "a quo", intimo as partes para manifestarem no prazo 

de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos conclusos 

para sentença, conforme disposto no Acordão em comento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 8300 Nr: 5339-68.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Duarte Alecrim, LIGIA DAHROUGE 

DUARTE ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI AMARANTO MOURA DA 

SILVA - OAB:2988/AM, NILDO NOGUEIRA NUNES - OAB:2698-OAB/MA

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Paulo Sergio Missasse, OAB/MT 7649, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a devolução dos autos código 8300, numeração única 

5339-68.1999.811.0041, bem como, no mesmo prazo, informar o motivo de 

exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de aplicação do 

disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, comunicação 

à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747894 Nr: 45165-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MIAMI LTDA, ITAMAR 

FARIAS DOS SANTOS, JOSEFINA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para manifestar-se das fls. 130/134 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 837604 Nr: 42399-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA GASPAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 373174 Nr: 9636-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZADIR MENOSSI GARDIN, ANA TEREZA 

FARIA GARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 Vistos etc.

Ante o termo de penhora de fls. 148, sobre o qual mostra-se inequívoca a 

ciência dos executados, mediante a intimação por meio da publicação no 

Diário de Justiça, prossiga-se esta Execução Hipotecária, do que foram 

citados os devedores e reduzido a termo a penhora do imóvel (fls.48).

Assim, 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, que deverá ser apresentado pela Credora no prazo de 15 dias.

Com esse nos autos, encaminhe-se o bem a Central de Praça e Leilão, 

intimando-se os devedores por meio de seu advogado e edital com 

publicação no DJE.

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.

Por fim, expeça-se mandado de intimação dos possíveis moradores do 

imóvel, para desocupação voluntária em 30 dias, sob pena de uso de 

força policial, caso se trate de terceiro não incluído na relação processual.

Intimo o exequente para recolhimento das diligências em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 281408 Nr: 6494-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME, RICARDO 

ARMINDO BRUCH, JAQUELINE ELIZABETE BRUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/MT, VANDERLEI BOBROWSKI - OAB:18.395/RS

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa Irmãos 

Brusch Ltda, em face de a sentença de fls.408, que homologou o acordo, 

no entanto, fez constar que o montante de R$29.768,00 também seriam 

destinados a Rodobens, quando na verdade dito montante deveria ser 

creditado a requerida/Embargante.

Intimada a Embargada para manifestar-se no prazo legal, compareceu com 

a Embargante às fls.418, aduzindo que abrem mão do prazo recursal, mas 

não dos Embargos posto o erro material na sentença, visto que o valor 

R$29.768,00 deve ser creditado em favor da Embargante.

É o relatório necessário.

Com razão a Embargante, posto que às fls.405v, cláusula 4.1 fez-se 

constar: “Insta informar que o valor de R$29.768,00, também depositado 

pela requerente, não compõe o valor acima descrito, que será levantado 

pelo Banco Rodobens. Assim, este e eventuais valores ficarão a 

disposição da empresa Irmãos Brusch Ltda.”

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO os 

Embargos para constar na sentença de fls.408: “..assim como o montante 

de R$29.768,00 que também se encontra vinculado na conta única, que 

deverá ser transferido para a Irmãos Bruch..”

Por fim, faço constar que conforme consta às fls.422/423 que o valor de 

R$121.053,38 e R$15,690,93 serão levantados pelo Banco na conta 

enumerada às fls.422v, com abatimento das custas pendentes 

R$10.843,06 (fls.356) o valor a ser transferido será de R$125.000,00 

devendo o remanescente ficar à disposição dos Irmãos Bruch, tornando 

ao que tudo indica, evidente a inexistência de saldo a levantar pela 
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Embargante.

Diante do exposto, considerando, que não houve desistência dos 

Embargos de Declaração, deve este transitar em julgado, portanto, intimo 

deste as partes e em nada requerendo imediatamente conclusos para 

expedição dos alvarás.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 918605 Nr: 42494-80.2014.811.0041

 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): CONSTRUTORA 55 LTDA - ME, SOLANGE DE 

FATIMA SALDANHA VIEIRA, FERNANDO TELES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação de execução de título 

extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A e SEBRAE – SERVIÇO 

DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS em face de 

CONTRUTORA 55 LTDA – ME, SOLANGE DE FATIMA SALDANHA VIEIRA e 

FERNANDO TELES VIEIRA.Os executados foram citados às fls. 84.Às fls. 

89 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD para bloqueio de 

ativos financeiros em nome dos executados(...)O procedimento restou 

exitoso (extrato anexo), ocasião em que fora penhorada a quantia 

requerida pelo exequente, qual seja, R$ 31.696,47, que deverá ser 

transferida para conta dos depósitos judiciais após a decisão de possíveis 

arguições dos executados nos termos do art. 854, § 3º do CPC.Nos 

termos do artigo 854, § 2º do CPC, proceda-se a intimação dos 

executados no endereço: Rua João Paulo dos Santos, Nº 471, Quadra 08, 

Bairro: Coophamil, nesta cidade, para que se manifestem acerca do 

bloqueio realizado em suas contas bancárias (R$ 16.162,37 – Construtora 

55 Ltda, R$ 14.500,00 – Solange, R$ 1.034,10 - Fernando), no prazo de 05 

dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Para tanto, intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).No mesmo prazo, deverá o 

exequente, depositar o valor referente às diligências complementares 

efetuadas e descritas na certidão de fls. 43. Em caso de silêncio, intime-se 

o Sr. Oficial de Justiça para adotar as medidas cabíveis para recebimento 

de seu crédito.Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos para deliberações e transferência dos valores à Conta de 

Depósitos Judiciais, se for o caso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1168886 Nr: 39638-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESTMAT SERV. ESPEC. SEG. DO TRABALHO, 

RENATA APARECIDA LEITE BORGES, FABIO HENRIQUE MARQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)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.Às fls. 107/108 a exequente pugnou pela tentativa de 

localização de ativos financeiros dos executados através do 

BACENJUD(...)Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros 

junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 

14,37), procedo ao desbloqueio do referido valor.Ato contínuo, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens dos executados(...)Ademais, a Cooperativa pleiteia pela 

penhora sobre o bem imóvel (matrícula nº 27.464 – 6º Serviço Notarial de 

Cuiabá/MT) às fls. 95 e 107.Pois bem.No que tange ao requerimento da 

Cooperativa acerca da penhora do bem imóvel de fls. 90/92, vê-se dos 

autos que, aparentemente, se trata de bem único (bem de família) em nome 

dos devedores RENATA e FABIO(...)Portanto, diante de todos os fatos 

acima, INTIMO a Cooperativa para que se manifeste no prazo de 15 dias, 

quanto à manutenção do pleito de penhora do imóvel de fls. 90/92, 

SALIENTANDO, que a formalização da penhora ocorrerá por sua conta e 

risco e, ao fim confirmada essa situação fática (impenhorabilidade, se for 

o caso), deverá a exequente, suportar o ônus dessa constrição, nos 

moldes do artigo 77 do Código de Processo Civil.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.Após, com 

ou sem a manifestação da parte interessada, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 704745 Nr: 39444-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. COMÉRCIO DE ESPETOS E BUFFET LTDA, 

NELSON AGOSTINHO DE MORAES, CLEBER LEANDRO DE ALMEIDA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 34, passando a constar no polo passivo da ação no 

lugar de Nelson Agostinho de Moraes, Espólio de Nelson Agostinho de 

Moraes.

Outrossim, expeça-se mandado de citação aos herdeiros ascendentes do 

de cujus, Srs. Ezequiel Agostinho de Moraes e Maria dos Reis da Silva 

Moraes, via mandado, a ser cumprido no endereço: Rua Tenente Sérgio 

Xavier de Matos, Nº 244, Bairro: Poção, nesta cidade, para que ingressem 

na ação no prazo de 15 dias, comprovando a qualidade de inventariante e, 

caso não sejam, que o indique.

 Não havendo inventário, deverá o Sr. Oficial de Justiça, deverá o Oficial 

de Justiça citar o espólio nas pessoas de seus genitores, haja vista a 

informação constante na certidão de óbito de que o falecido não deixou 

filhos.

Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesta falta de interesse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 908772 Nr: 36025-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME UNIÃO LTDA, AYLTON RODRIGUES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Ordalina Teixeira Gonçalves da Cunha, OAB/MT 17508, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder a devolução dos autos código 908772, 

numeração única 36025-18.2014.811.0041, bem como, no mesmo prazo, 

informar o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob 
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pena de aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima 

mencionado, comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e 

apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1117738 Nr: 17796-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SANTOS MACIEL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:21.336/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

1015395/2018.

Tratam-se os autos de embargos à execução em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por MARIA JOSE SANTOS MACIEL DA CRUZ em face 

de HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO.

A sentença de fls. 61/64 JULGOU E DECLAROU EXTINTA a Execução 

código 819110, com amparo legal no art. 924, II, do CPC e JULGOU 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação por 

MARIA JOSÉ SANTOS MACIEL DA CRUZ em face de HSBC BANK BRASIL 

S/A – BANCO MÚLTIPLO, para condenar o embargado ao pagamento de 

indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, atualizados 

com juros de mora de 1% ao mês, computados da citação (art. 240 CPC 

c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contados desta 

decisão (Súmula 362/STJ).

Condenou, ainda, a instituição financeira, em ambos os feitos, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% do valor atualizado da causa na execução e da condenação nos 

Embargos.

 Às fls. 77 a exequente pleiteou pelo início do cumprimento da sentença, 

acostando aos autos a planilha de fls. 78.

Desta feita, intimo o executado/Banco, via DJE, para, no prazo de 15 dias 

efetuar o pagamento do valor de R$ 6.231,91 (montante que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1084531 Nr: 3640-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Busca e Apreensão em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI E PASSOLD 

ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA.

A sentença de fls. 50 foi procedente declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade, bem como condenando a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

em 10% do valor da causa devidamente atualizada.

Desta feita, o exequente apresentou o cálculo na petição de fls. 56, 

pleiteando pela intimação do executado, desta feita, intime-se o executado, 

via AR, a ser enviado ao endereço: Avenida São Sebastião, Nº 2133, 

Bairro: Santa Helena, CEP: 78045-400, nesta cidade, para, no prazo de 15 

dias efetuar o pagamento do valor de R$ 102.711,51, 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.

Em caso de silêncio, 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.: 819110 Nr: 25397-04.2013.811.0041

 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 MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ SANTOS MACIEL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:21.336/MT

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

1015411/2018.

Tratam-se os autos de ação de execução em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por MARIA JOSE SANTOS MACIEL DA CRUZ em face 

de HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO.

A sentença de fls. 66/71 prolatada em conjunto aos Embargos código 

1117738 JULGOU E DECLAROU EXTINTA a presente Execução, com 

amparo legal no art. 924, II, do CPC e JULGOU PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA JOSÉ SANTOS MACIEL 

DA CRUZ em face de HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, para 

condenar o embargado ao pagamento de indenização por danos morais, 

que arbitro em R$ 5.000,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês, 

computados da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC, contados desta decisão (Súmula 362/STJ).

Condenou, ainda, a instituição financeira, em ambos os feitos, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% do valor atualizado da causa na execução e da condenação nos 

Embargos.

 Às fls. 73 a exequente pleiteou pelo início do cumprimento da sentença, 

acostando aos autos a planilha de fls. 74.

Desta feita, intimo o executado/Banco, via DJE, para, no prazo de 15 dias 

efetuar o pagamento do valor de R$ 4.239,64 (montante que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 824679 Nr: 30724-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMERCOM IND. COMERCIO E OBRAS LTDA

 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:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841168 Nr: 45456-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEULIANE DO PRADO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES - 

OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 
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OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ,Às fls. 174 o causídico do Banco pleiteou pelo início do cumprimento da 

sentença quanto aos honorários advocatícios, e às fls. 179 a executada 

foi devidamente intimada via DJE, porém, quedou-se silente.Às fls. 174/175 

o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio 

de ativos financeiros em nome da executada.É sabido que a partir da 

vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições 

financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da 

penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), 

obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de 

que a penhora on line é a principal modalidade executiva destinada à 

execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 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 exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 859,86 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições da executada (art. 854, § 

3º do CPC).Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIMO a executada, 

via DJE, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta 

(R$ 859,86), no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo 

artigo.Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações e transferência dos valores à Conta de Depósitos 

Judiciais, se for o caso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797428 Nr: 3806-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, SEYLIANE BARROS DE SOUZA 

BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Não obstante o pleito de fls. 159/161, em regular impulso 

oficial, procedo a pesquisa dos atuais endereços dos executados por 

meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito apenas quanto a uma 

das executadas (extratos em anexo).Desta feita, expeça-se mandado de 

citação e demais atos quanto à executada Seyliane Barros de Souza, a 

ser cumprido no endereço: Residencial Morada do Faval, Nº 07, Quadra 

01, Casa, 07, Bairro: São Francisco, nesta cidade.Para tanto, intimo o 

exequente para, no prazo de 15 dias promover ao depósito da diligência, 

nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)CASO A DILIGÊNCIA 

RETORNE INFRUTÍFERA, proceda-se a citação editalícia dos executados, 

nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.No mais, às fls. 100 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso.Desta feita, intimo o exequente para se 

manifestar acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 343130 Nr: 13400-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO COM DERIVADOS PETRÓLEO LTDA, 

JOSE GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o documento de fls.94, proceda a alteração do polo ativo para 

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, com as anotações de praxe.

Tendo em vista a juntada da diligência de fls. 101, proceda-se à citação de 

José Guilherme nos termos da decisão de fls. 71vº, qual seja, “(...) 

expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação em relação à José 

Guilherme Fonseca Dias Ribeiro aos endereços: Avenida Ayrton Senna da 

Silva, S/N, Km 402, 9, Sala 03, Bairro São Francisco, e Aeródromo 

Estância Santa Rita, Bairro Distrito Industrial, ambos nesta cidade.(...)”.

Ademais, intimo o credor para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas por meio do ANOREG/MT às fls.79/87, no prazo de 15 dias e/ou 

requere o que entender de direito em igual prazo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 12283 Nr: 5177-10.1998.811.0041

 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): LÚCIA HELENA HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARCOS ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707

 Vistos, etc.

 INDEFIRO o requerimento de fls. 381, posto que se trata de diligência de 

competência da parte.

Intimo o exequente para no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 dias, juntar a 

atualização do débito e das matrículas dos imóveis penhorados às fls.329, 

observando o contido às fls.353, cujo descumprimento levará ao 

reconhecimento de sua ineficácia, além da extinção, não sendo 

necessária nova intimação via AR tendo em vista aquele de fls.380.

CUMPRIDO, expeça-se mandado de avaliação, devendo o credor depositar 

as diligências no mesmo prazo acima.

Em caso de silêncio, intime-se a requerida via DJE para em 05 dias, 

manifestar seu interesse no feito, cujo silêncio, será tido como anuência, 

empós, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059773 Nr: 50929-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO POMPEU DALTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - 

OAB:20380/MT

 Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase 

de cumprimento de sentença ajuizada por JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JÚNIOR em face de ROGÉRIO POMPEU DALTRO.A 

sentença de fls. 71/72 JULGOU PROCEDENTE esta Ação de Busca e 

Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de ROGERIO POMPEU DALTRO, com o reconhecimento da parte ré 

quanto à procedência do pedido, declarando quitado o contrato, 

competindo ao autor a desoneração do bem e retirada das anotações 

restritivas de crédito, condenando o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da 

causaÀs fls. 84 o credor pleiteou pela intimação do devedor para efetuar 

o cumprimento da sentença concernente aos honorários advocatícios, e 

às fls. 91 pugnou 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$ 7,92), procedo ao desbloqueio do referido 

valor.Com efeito, intimo o credor para se manifestar acerca da pesquisa 
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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 

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.Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

CREDOR INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO DEVEDOR.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 734953 Nr: 31290-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA, 

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 Intimação do Banco para, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da Exceção de Pré- executividade de fls. 187/202.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1085688 Nr: 4118-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU NATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Intimação das partes para manifestarem-se em 15(quinze) dias, bem 

como para observância a limitação de perdas e danos, comforme fls. 

345/348.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 784109 Nr: 37884-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINA PIRES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves da Costa - 

OAB:153.447/SP, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT, IVO 

PEREIRA - OAB:143801/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 887920 Nr: 21854-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18.071-A/MT

 ,, devendo esta quantia ser devidamente atualizada com juros de mora 

computados da citação e correção monetária contada de cada pagamento, 

a ser apurado em liquidação de sentença, condenando, ainda, o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando em 

10% do valor atualizado da causa.Às fls. 75/76 o exequente pleiteou pela 

intimação do Banco para cumprir a sentença, sendo este devidamente 

intimado às fls. 82, porém, quedou-se silente.Às fls. 75 o exequente 

pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos 

financeiros em nome do executado.É sabido que a partir da vigência da Lei 

11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de que a 

penhora on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 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 exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 

19.291,85 que será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a 

decisão de possíveis arguições do executado (art. 854, § 3º do CPC).Nos 

termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIMO o executado, via DJE, para que 

se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta (R$ 19.291,85), 

no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Empós, 

com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações e transferência dos valores à Conta de Depósitos Judiciais, 

se for o caso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757720 Nr: 9915-50.2012.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDETE PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 79412 Nr: 1676-48.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOS DE SERVIÇOS MÁXIMO'S LTDA, 

AUDE SERGIO AUDE, APARECIDA ANTONIETA CARRAZONI AUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Lucinio Guilherme Antunes Maciel Junior, OAB/MT 21858/O, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a devolução dos autos código 79412, 

numeração única 1676-48.1998.811.0041, bem como, no mesmo prazo, 

informar o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob 

pena de aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima 

mencionado, comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e 

apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 29981 Nr: 6747-31.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO MÉDICO DR. SÉRGIOO 
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GRAÇAS DORILEO (DIAGNOSE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, pronuncio a prescrição 

intercorrente da pretensão executória e, em consequência, JULGO 

EXTINTA esta Ação de Execução ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A em 

face de LABORATÓRIO MÉDICO SÉRGIO DORILEO, com fulcro no art. 487, 

II do CPC.Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa.Transitada em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 884803 Nr: 19731-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ADAMS, ADRIANA COSTA LOPES 

ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA SPERANDIO - 

OAB:9.175-B/MT

 Vistos etc.

Considerando se tratar de Cumprimento de Sentença que tramita em autos 

apartados, encontrando-se o feito principal em sede recursal, determino à 

causídica da parte ré, Dra. VANESSA SPERANDIO – OAB/MT 7175/B, que 

proceda a juntada de instrumento procuratório no prazo de 15 dias.

No mais, observo que os credores não cumpriram a ordem judicial a 

contento, já que deixaram de coligir a estes autos peças processuais 

relevantes, tais como a cópia da certidão de trânsito em julgado, de 

procuração outorgadas às partes, havendo ainda, na forma anunciada às 

fls. 16, a necessidade de se juntar a cópia das petições de fls. 1132 e 

1135, além de outros documentos que se mostrem necessários.

De tal sorte, faculto aos credores o prazo de 15 dias para assim proceder, 

bem como para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o pleito de fls. 18.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1069593 Nr: 55225-74.2015.811.0041

 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: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & SANTIAGO LTDA ME, JOSE 

FRANCISO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para manifestar-se nas fls.123/125 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1070574 Nr: 55641-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca de fls. 118, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 222324 Nr: 30335-23.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA ECON. CRED. MÚTUO COMERC. DE 

MEDICAMENTO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DA SILVEIRA, ALZIRA 

FERNANDES DA SILVEIRA, J. CARLOS DA SILVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432/MT, BÍSNEA CRISTINA SILVA - OAB:16.208/MT, BRUNO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21.678, DIEGO DE ALMEIDA 

VARGAS NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, Jaime Secundino Hipolito Neto - 

OAB:8883, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:7956/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1324173, datado de 10/08/2018).

Tendo em vista a avaliação dos bens móveis de fls. 234/246 (já removidos 

– fls. 234), mantida às fls. 244 em R$19.506,00, DEFIRO o pedido de 

adjudicação de fls. 271, pelo valor da avaliação, assim, expeça-se o 

necessário termo.

Ademais, intimo o exequente para que traga aos autos a planilha 

atualizada do débito no prazo de 15 dias, com o abatimento da adjudicação 

(fls. 240), salientando, que tal procedimento deverá observar o valor da 

dívida, quando da avaliação e com o seu desconto, para em seguida 

atualizar o remanescente, posterior análise do pleito de fls. 261.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 234847 Nr: 4030-65.2006.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROBENS ADM. E COM. DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - 

OAB:7271/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746025 Nr: 43207-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO J. S. DOS SANTOS & CIA LTDA, 

EDUARDO JOSE SOUZA DOS SANTOS, RICARDO DE AZAMBUJA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 133 

vislumbra-se que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação 

do presente feito, devendo este, portanto, ter regular 

prosseguimento.Ademais, as fls. 135/136 o exequente pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome dos executados(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o 

referido procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 1.694,37 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições dos executados (art. 854, 

§ 3º do CPC).Considerando a citação editalícia dos executados, nos 

termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIME-SE, via edital o executado 

EDUARDO JOSE SOUZA DOS SANTOS, para que se manifeste acerca do 

bloqueio realizado em sua conta bancária no valor de R$ 1.694,37, no 
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prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo, ressaltando 

que 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.Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste 

acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse e desbloqueio do valor penhorado via Bacenjud.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 66976 Nr: 2847-45.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU VIEIRA LIMA, NELSON ABDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO GONÇALO DE 

OLIVEIRA - OAB:4968, CLAUDIA REGINA S. RAMOS MONTENEGRO - 

PROC. ESTADO - OAB:4263/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A/MT

 Vistos etc.

Do cotejo dos autos, observo que às fls. 316 os causídicos do primeiro 

réu informaram o seu passamento, ocorrido por volta de 2010.

Instado a se manifestar, após ser intimado pessoalmente para impulsionar 

os autos (aviso de recebimento de fls. 329), o Banco credor pleiteou às 

fls. 330 pela suspensão do curso da ação pelo prazo de 60 dias, contudo 

não mais se manifestou.

Destaco que, com a entrada em vigor do novo CPC, tem-se quanto a 

suspensão do feito por morte que:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

...

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses;”

De conseguinte, ante o tempo transcorrido, concedo ao autor o prazo 

improrrogável de 02 meses, computados da intimação desta decisão, para 

declinar e qualificar os sucessores ou o espólio do réu, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção quanto a este.

Nada obstante, desde já faço constar que em pesquisa por meio do 

Convênio ANOREG, não logrou-se êxito na localização da certidão de 

óbito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1050474 Nr: 46643-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada das petições constantes da capa dos autos 

(Protocolo nº 1306359, datado 25/05/2018 e 703512/2012, datado 

03/07/2018).

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco do Estado 

do Rio Grande do Sul – BARINSUL em face de Israel de Oliveira, ambos 

qualificados.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, 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.

Assim, ante dos requerimentos constantes da capa dos autos, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 79224 Nr: 3028-12.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, JOAO OTAVIO DE NORONHA - OAB:36179/MG, 

Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR DAVID MENDO - 

OAB:5015/MT

 Vistos etc...Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, 

protocolo PEA 1331534.Na petição a ser juntada o exequente pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome do executado(...)Com efeito, considerando que a busca de ativos 

financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores 

ínfimos (R$ 205,53), procedo ao desbloqueio do referido valor.No mais, 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do 

devedor passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do 

executado passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto ao sítio do RENAJUD (extrato em 

anexo).Ressalta-se que a petição de fls. 190 será apreciada em momento 

oportuno.Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca da 

pesquisa realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 384925 Nr: 20612-38.2009.811.0041

 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): BARRIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

BEBIDAS LTDA, JOSÉ CARLOS DAVANSO, MARILEYDE SOUZA 

DAVANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.O Banco pugnou pela realização da penhora on-line, conforme 

se vê às fls. 12.Pois bem, ,do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015. 

Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.Procedo, ainda, à pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) executado(s), 

vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto,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 
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penhorados, no prazo de 15 dias, e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de SUSPENSÃO.Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o 

presente 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.: 235247 Nr: 4378-83.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEM LEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO XINGÚ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB: 7.901, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB: 8.988/MT

 Vistos etc.

Ante os termos da certidão de fls. 118, que noticia o extravio da Carta 

Precatória remetida à Comarca de Novo São Joaquim, tem-se que dos 

andamentos processuais lançados, como se pode consultar do sítio do E. 

TJMT, aliado a cópia da certidão de fls. 99, é possível verificar que não 

houve êxito em seu cumprimento.

De tal sorte, deixo de determinar a reiteração dos atos ou a juntada de 

outras cópias.

No mais, ante os termos do requerimento de fls. 96/97, DEFIRO o pedido de 

tentativa de penhora “on line”, via convênio BACENJUD, considerando 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 exequente.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do art. 854 do CPC.

 Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento não logrou 

êxito quanto ao segundo réu.

Todavia, por constatar que o CNPJ anunciado na exordial quanto ao 

primeiro réu está em nome de pessoa jurídica diversa, como se infere do 

comprovante emitido pela Receita Federal, diga o autor.

Desta sorte, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da pesquisa realizada neste feito, que indique bens passíveis de 

serem penhorados e/ou requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 455926 Nr: 26923-11.2010.811.0041

 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): MOACIR OLIVIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT

 Vistos etc.

Em que pese o teor da manifestação de fls. 151, ao consultar o sistema 

RENAJUD quanto ao bem apontado às fls. 142 como livre de ônus, foi 

possível constatar que, atualmente, este possui gravame lançado pelo 

TRT, na forma do extrato que segue.

De tal sorte, intimo o credor para manifestação no prazo de 15 dias, 

inclusive, para querendo trazer aos autos a atualização do débito para 

novo bacenjud, tendo em vista que após 2016 estas passaram a integrar o 

sistema para bloqueio.

Restando inerte, por se tratar de ação em fase de cumprimento de 

sentença, decorrido o prazo “in albis”, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 755525 Nr: 7559-82.2012.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HUNGRIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880, 

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 61760 Nr: 843-64.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO NOVO ATHENEU LTDA, NELSON 

BERNARDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 20495-A, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO M. GONCALVES - 

OAB:6211/PR, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1296767, datado de 17/04/2018) concernente na revogação dos 

poderes concedidos à Góes Nicoladelli, cuja exclusão procedo.

Ante a manifestação de fls. 257 de 10/2017, concernente ao imóvel a ser 

leiloado pela Justiça do Trabalho com possibilidade de sobra em seu favor 

- TRT23ª -00030.2000.002.23.00-1, intimo o credor para no prazo de 15 

dias, informar a situação do processo em comento, inclusive quanto a 

alienação dos bens e quanto a montante remanescente em seu favor, sob 

pena de extinção, visto tratar-se de processo que se arrasta desde 1997.

Em caso de silêncio intime-se o Banco via correio para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Após, tudo cumprido, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 117772 Nr: 6650-55.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE ZIMMERMANN SALDANHA, 

LAUREANE ORRO DE CAMPOS, MARISTELA FÁTIMA SACAL FERREIRA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANEO DA SILVA 
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FILHO - OAB:9461, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 (...) 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 05 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de ARQUIVAMENTO. Com 

a vinculação, intime-se o Banco para que informe seus dados bancários 

em 15 dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 84010 Nr: 1724-80.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANERJ - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SÉRGIO OCTÁVIO DE CERQUEIRA 

GATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, intimo o Espólio para em 15 dias, regularizar a situação 

conturbada criada pelos mesmos neste caderno processual:

- informar que efetivamente representa o Espólio, pois às fls.22 tem-se 

que é Alonso Sérgio (sem advogado visto a renúncia de fls.27);

- às fls.71/72 - Maria Gorete Nobrega apresentou procuração em nome da 

causídica Denise Costa Santos, intitulando-se representante do Espólio;

- às fls.135 a Fazenda Paulistas Reunidas também disse ser sucessora do 

Espólio apresentando procuração de fls.144/146 em nome dos advogados 

Daniela e Heloísa e depois pede publicação em nome de Ana Paula e 

outros, sem procuração de Francisco SD Block que substabeleceu às 

fls.163.

Por verificar que o credor não cumpriu a expressa ordem judicial de fls. 

234, quanto a COMPROVAÇÃO de que os imóveis baixados por ofício da 

5ª Vara Cível sejam os mesmos penhorados no rosto dos autos do 

Inventário, concedo-lhe o prazo de 15 dias, proceder corretamente.

Em caso de inércia das partes, ante a conclusão da prestação jurisdicional 

com a sentença lançada, tratando-se de direito disponível, arquivem-se 

com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 27869 Nr: 6442-81.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. CENTRAL DOS PROD. RURAIS DO 

MATO GROSSO CENTRALCOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSE NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MG79.757, MANOEL OURIVES FILHO - OAB:641/MT, NELSON 

FEITOSA - OAB:3839/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG, VANDA CACERES GONCALVES - OAB:3078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEALMO ALFREDO ADAM - 

OAB:6905/RS, GABRIEL PESSIN ADAM - OAB:47119/RS

 (...) Em primeiro lugar, ante o não cumprimento do item “3” da decisão de 

fls. 534, DEIXO de promover às pesquisas em nome do falecido Alfredo 

Zaze. Com efeito, é sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais. (...) Consigno que as declarações foram 

regularmente arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo 

Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XXXVIII). Com efeito, intimo 

o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas 

neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 

15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob 

pena de extinção. Ante a juntada do A. R de fls. 550 desnecessário novo 

envio. Após, em caso de silêncio, conclusos para extinção. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 81435 Nr: 1382-35.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADOS PANELÃO LTDA, GUERINO 

APARECIDO RIGOLON, IVAN NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 Vistos, etc.

Intimo os devedores da penhora levada à efeito no caderno processual e 

do trâmite abaixo.

Ante o requerimento de fls. 366, INTIMO o exequente para que traga aos 

autos o cálculo atualizado da dívida, observando, para tanto que na 

sentença dos Embargos os juros remuneratórios foram delimitados em 

12%, assim como a matrícula atualizada do bem, no prazo de 15 dias.

 Empós, TUDO CUMPRIDO, expeça-se CARTA PRECATÓRIA à Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT com o prazo de 90 dias e finalidade de 

avaliação e intimação quanto ao imóvel descrito às fls. 336/337.

Ato contínuo, saliento que o envio da missiva se dará via Malote Digital, 

devendo, para tanto, o Banco exequente efetuar ao recolhimento das 

custas necessárias à distribuição (www.tjmt.jus.br), bem como 

comprovar o seu pagamento, no prazo de 15 dias.

Com efeito, as diligências deverão ser recolhidas, 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), sob 

pena de extinção.

 Após, aguarde-se o retorno da missiva.

Descumprido intime-se para proceder em 05 dias com a mesma 

admoestação e, mantendo-se o mesmo comportamento os devedores para 

dizerem se tem interesse no feito em 05 dias.

Empós, conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 13205 Nr: 21303-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 

MILTON TADASHI MIYAGAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVIII). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 20406 Nr: 209-97.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SARGI, JUSSARA MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOSANA ANTUNES DE 

ALMEIDA - OAB:, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, SHERLOCK 

HOLMES DA SILVA - OAB:4.237-B/MT

 Vistos etc.
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Observo que há vários anos o processo vem tramitando em busca do 

endereço dos executados, para penhora de bens que guarnecem o 

interior dos imóveis dos executados, no entanto apresentaram a 

atualização do débito aos 28/08/2013 em R$ 994.308,23.

De tal sorte, dado ao alto valor da execução, tenho que se mostra 

infrutífera a busca de endereço do s executados, já citados e com 

advogados constituídos.

Faço constar que, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores, 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.

Vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 51500 Nr: 14146-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.E.C.M - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS LOJIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCÉLIA MARTINS ALVES - ME, CARLOS 

ROBERTO DE OLIVEIRA, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA BELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Baggio de Carvalho - 

OAB:MT/6.873, CRISTIANE TESSARO - OAB:1562-RO, MARCO CESAR 

ROSADA - OAB:5868/MS, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 MS, 

VALÉRIA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR FEITOZA PEREIRA - 

OAB:16.379/MT, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:9235/MT

 Vistos etc.

Considerando a comprovação quanto a incorporação da autora por 

SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO SUL 

DA AMAZÔNIA LTDA, proceda-se a alteração do polo ativo nos registros 

pertinentes.

Junte-se a petição que está na contracapa, protocolo 178467 de 

22/02/2018 e, desde já, procedo a anotação do novo causídico.

No que tange ao pedido de fls. 358, em consulta ao convênio ANOREG é 

possível verificar que já ocorreu a venda do bem matrícula 64.002, de 

modo que resta prejudicado o seu pleito.

De tal sorte, faço constar que, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens dos devedores, 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.

Vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 69030 Nr: 5154-64.1998.811.0041

 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): Antonio Rosendo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MS, Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 302 no que tange à citação via correio, pois, além 

de a Carta Precatória ter sido devolvida por inércia do exequente em 

depositar diligência para cumprimento pelo Oficial de Justiça, não obstante 

o artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação 

por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado 

a referida medida ainda é aplicável.

 Nesse sentido, vejamos a doutrina mais abalizada sobre o assunto:

 “(...) como diz o artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação deve 

fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, 

os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na 

citação realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não 

repetição do atual código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 

1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a 

citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação 

ficta, nos casos autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 

Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos 

diferenciados, volume 3. São Paulo: Editora Revista do . p.88)”.

Desta feita, expeça-se nova carta precatória de citação e demais atos, 

com prazo de 120 dias, a ser cumprida no endereço: Rua Comandante 

Paulo Varella, Nº 39, CJ Santos Dumont, Bairro Flores, CEP: 69.049-120, 

Manaus – AM.

Pra tanto, intimo o exequente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, sob pena 

de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72128 Nr: 4959-79.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, ANTONIO CARLOS BARCELOS - 

OAB:5.328-A, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ,- ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/05 - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA 

ADEQUADA - COMPETENCIA ABSOLUTA - PRECLUSÃO INEXISTENTE - 

SENTENÇA MANTIDA. - A competência do juízo da falência é absoluta e 

universal, devendo conhecer de todas as ações que envolvam o 

patrimônio da massa falida, ressalvadas as exceções previstas na própria 

Lei de Falências, nos termos do artigo 76 deste diploma legal. - As regras 

previstas na Lei nº 11.101/05 são de ordem pública, na medida em que 

visam a preservar o interesse coletivo, não se sujeitando, pois, à 

preclusão. - Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0686.13.011396-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 

06/04/2018)Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos, com as nossas 

homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72219 Nr: 264-63.1990.811.0041

 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): AGROPECUÁRIA CLANI LTDA, ERICH GRIMM, 

GERDA GRIMM, CLAUS ERICH GRIMM, MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 20495-A, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7440/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, tenho que a juntada indiscriminada de 

substabelecimentos não configura andamento processual, mas sim, ató 

protelatório, visto que cabe a parte dar regular cumprimento dos 

comandos judiciais, no entanto, não é essa a posição do Banco, em quase 

a totalidade de processos desta Vara.

Tenho, ainda, que a planilha de débito foi atualizada somente até o ano de 

2009, no montante de R$10.541.903,80, bem como que a missiva foi 

retirada em 03/02/2010 (fls. 368) sem qualquer notícia acerca de sua 

distribuição e cumprimento até a presente data, atuando em verdadeira 

deslealdade processual.

Por outro lado, apesar do tempo transcorrido, comparece às fls. 401 em 

09/2016, ou seja quase seis anos, protesta por nova carta precatória, 

portanto, torno sem efeito a missiva retirada em 03/02/2010, persistindo os 

efeitos cíveis e crimininais de quem dela fizer uso e determino a expedição 

de nova carta precatória, com o prazo de 120 dias, a ser cumprida na 

Comarca de Brasnorte/MT.

Para tanto, intimo o credor para que traga aos autos o cálculo atualizado 

do débito, no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 dias, bem como, matrícula 

atualizada do bem, e promova ao recolhimento das custas processuais 

referentes sua distribuição e da diligência do Meirinho naquela Comarca, 

tudo sob pena de extinção.

Saliento que o envio da missiva se dará via Malote Digital, devendo, para 

tanto, o Banco exequente efetuar ao recolhimento das custas necessárias 

à distribuição (www.tjmt.jus.br), bem como comprovar o seu pagamento, 

no prazo de 15 dias, observando que no caso de pedido protelatórios e de 

prazo, será fixada a multa do artigo 77 do CPC em 20% do valor da causa 

em favor do Estado.

Outrossim, quanto ao requerimento de rateio de honorários advocatícios 

de fls. 393/394, mantenho anotado o advogado e quando da existência 

dessa verba, torne-a controvertida.

Em caso de descumprimento, intime-se via correio com AR, para cumprir 

em 05 dias, com a mesma admoestação.

CASO CONTRÁRIO, aguarde-se o retorno da missiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 79394 Nr: 2822-32.1995.811.0041

 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): COVAVE - COMERCIAL VÁRZEAGRANDENSE 

DE VEÍCULOS LTDA, ALDEMIRO RODRIGUES BRAZ, IRENE BATISTA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Do cotejo dos autos, observo que desde o ano de 2008 poucas diligências 

foram efetuadas pelo autor com fito de regularizar o polo passivo, em 

decorrência da notícia de óbito de Ardemiro no ano de 1999 (fls. 107).

Destaco que, com a entrada em vigor do novo CPC, tem-se quanto a 

suspensão do feito por morte que:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

...

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses;”

De conseguinte, considerando o tempo transcorrido, concedo ao autor o 

prazo de 02 meses, computados da intimação desta decisão, para declinar 

e qualificar os sucessores ou o espólio do réu, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção quanto a este.

Nada obstante, desde já faço constar que em pesquisa por meio do 

Convênio ANOREG, não logrou-se êxito na localização da certidão de 

óbito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 131302 Nr: 17493-79.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CESAR RIBEIRO SANDOVOAL, ANTONIO 

JOSÉ VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JAKELINE APARECIDA MOURA - OAB:6.064/MT, TANIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 309, qual seja:

 "ante a orientação do CNJ que a citação/intimação por edital seja 

precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito 

(extrato em anexo), determino a realização da citação ficta do(s) 

executado(s) ANTÔNIO JOSÉ VIANA NETO. Desta feita, expeça-se o 

regular edital de citação/intimação do(s) executado(s), com prazo de 20 

dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso II, 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." (observando a mudança de posicionamento 

deste juízo quanto a necessidade de publicação do edital pela parte). 

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."

Outrossim, ante a certidão de óbito de Caio Cezar Ribeiro Sandoval 

(fls.318), cite-se e intime-se o inventariante Marco Aurélio Teixeira 

Sandoval, no endereço declinado às fls.323v, para em 15 dias, integrar a 

lide, indicando, se for o caso os demais herdeiros e endereços, posto que 

não juntado o compromisso do inventariante.

Intimo o Banco para comprovar o recolhimento da diligência acima no 

prazo de 15 dias, tudo sob pena de extinção.

Em caso de silêncio, intime-se via correio para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Empós, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 221718 Nr: 29818-18.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CARLOS DA SILVEIRA ME, JOÃO CARLOS 

DA SILVEIRA, ALZIRA FERNANDES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de fls. 235, vê-se dos extratos em anexo 

(RENAJUD) que os bens móveis de placa JXZ – 8964 e BNG – 6194 não 

pertencem mais aos executados e, quantos aos de placa DJN – 0300 e 

JYX – 5080, possuem restrição por alienação fiduciária, não podendo ser 

motivo de penhora, mas se assim entender a parte a perseguição do 

direito futuro, proceder a averbação premonitória, por sua conta e risco.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 
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Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio 

da ANOREG (extratos em anexo).

Desta feita, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, 

DEFIRO o pleito de fls. 347 e SUSPENDO o presente feito nos termos do 

artigo 921 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 239247 Nr: 8108-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACI CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ELTON ALAVER BARROSO - OAB:34050/PR, INDIANARA 

CONTI KROLING - OAB:11097/MT, JEFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680 OAB/PR, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, expeça-se mandado de citação a ser cumprido no 

seguinte endereço: Rua São José do Rio preto, nº 06, quadra 17, Bairro 

CPA I, Cuiabá-MT, CEP: 78.055-150, para tanto, CONCEDO o prazo de 15 

dias para a juntada do comprovante de diligência, sob pena de extinção.

Com efeito, consigno que as diligências deverão ser recolhidas, 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).

Tendo em vista a manifestação do patrono do exequente de fls. 142/143, 

procedo à sua inclusão no sistema Apolo.

Ademais, INTIMO o causídico para que traga aos autos a matrícula 

atualizada do imóvel descrito às fls. 143 e cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 15 dias.

Com a juntada dos documentos necessários, venham-me os autos 

conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, nada obsta ao exequente promover às averbações nos 

termos do art. 828 do CPC/2015, cuja certidão deverá ser requerida na 

secretaria do Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 112622 Nr: 906-94.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, 

OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA 

MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 Vistos, etc.

Às fls.192v, o Banco foi intimado para regularizar o polo passivo, 

concernente aos falecidos Osvaldo Botelho de Campos e Elina de Almeida 

Campo, em 02/2012, bem como, em 18/08/2015 (fls.206), para atualização 

do débito e novamente proceder a substituição processual dos falecidos, 

tudo sob pena de extinção.

Às fls.211 em 10/2015, cumpriu em parte o comando judicial, juntando a 

certidão de óbito de Osvaldo Botelho Campos e requereu prazo de 60 

dias, quanto a Elina, contando às fls.218 de que estes deixaram 11 filhos, 

não procedendo conforme disposto evidenciando o abandono do feito 

quanto aos mesmos, motivo pelo qual, JULGO E DECLARO extinta a ação 

em face de Osvaldo Botelho de Campos e Elina de Almeida Campos, posto 

que inaceitável o processo se arrastar por tanto tempo, sem que a 

substituição processual ocorra, por inércia do credo, prosseguindo quanto 

aos demais.

Transitada em julgado proceda-se as baixas devidas.

Em primeiro lugar, proceda-se à juntada da petição constante da capa dos 

autos (Protocolo nº550210/2018, datado de 22/05/2018) concernente em 

informação do causídico Lucien Fábio Fiel Pavoni de que não mais 

patrocina a Massa Falida Trese (1ª executada).

Não obstante ao requerimento de designação de hasta de fls. 229, 

DETERMINO, que venha aos autos a atualização do débito e das matrículas 

dos imóveis, no prazo improrrogável de 15 dias e, em seguida conclusos, 

para apreciação e expedição de mandado de avaliação.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 91066 Nr: 17564-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIB JAOUDATH HARAOUI, JOSEPH 

JAOUDATH HARAOUI, SOUAD HARAQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:4656/MT

 Vistos, etc.Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a 

insuficiência de saldo quando da realização da ordem de fls. 173/175 e, ao 

ver deste Juízo Especializado, a realização de nova pesquisa é medida 

inócua, razão pela qual INDEFIRO o referido pleito de fls. 263/264.Sobre o 

assunto, vejamos,.Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXVIII).Com efeito, intimo o exequente 

para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de 

EXTINÇÃO.Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente via 

correio com A.R para que dê prosseguimento ao feito no prazo de 05 

dias.Decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 100601 Nr: 14572-84.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CARLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA (UNIJURIS/UNIC) - 

OAB:3.574/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 189/190, procedendo a pesquisa do atual endereço 

do executado por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito 

(extrato em anexo).

Assim, expeça-se mandado de intimação de Arminda Tededino, quanto à 

penhora de 50% do imóvel matrícula 8283 do Cartório do 5º Ofício, 

procedendo tal diligência por meio de Dirceu Carlino, residente à Rua 

Bernardino Biancardini, Nº 67, Bairro: Jardim Primavera, nesta cidade.
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Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 307162 Nr: 16330-25.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIANE PREZA GRACIOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO NOGUEIRA PERES 

- OAB:10807/MT, CRISTIANO NOGUEIRA PERES PREZA - 

OAB:10807/MT

 (...) Em primeiro lugar, vê-se dos autos que a última parcela do título 

venceria em 20/06/2009, a executada deixou de pagar a partir da 3ª 

parcela, qual seja, em 20/09/2006 , a presente ação foi interposta em 

15/08/2007 (02vº) com o recebimento da ação em 23/08/2007 (fls. 49 - 

ocasião em que houve a interrupção do prazo prescricional) e citação 

ficta em 24/09/2014 (fls. 89/91), em razão das diversas tentativas 

inexitosas para a citação pessoal. Nota-se dos autos que o Credor não 

obstaculizou a marcha processual e, vêm tentando receber seu crédito 

até a presente data, contudo, sem sucesso. Quanto à inocorrência da 

prescrição, vejamos: “Não opera a prescrição intercorrente quando a 

credora não deu causa à paralisação do feito” (RSTJ 63/196)”. “Não 

ocorre a prescrição intercorrente quando o retardamento foi por culpa 

exclusiva da própria pessoa que dela se beneficia” (RSTJ 36/478). No 

mesmo sentido: JTJ 338/69 (AI 866.957-5/0-00)”. Posto isso e por tudo que 

dos autos consta, RECHAÇO a exceção de pré-executividade de fls. 

120/129. Outrossim, INDEFIRO o requerimento de fls. 113/116, todavia, 

poderá o exequente promover à anotação premonitória nos termos do art. 

828 do CPC, se for de seu interesse. Ato contínuo, INDEFIRO requerimento 

de inserção do nome da executada no rol “dos maus pagadores”, ante a 

inexistência de comprovação que tal procedimento não foi realizado pelo 

credor. (...) Por fim, por todo exposto, MANTENHO a SUSPENSÃO do 

presente feito nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil/2015. 

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 16965 Nr: 1630-54.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONIAS GOMES PEREIRA, MARIA 

SELINGARDI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente no que tange aos argumentos do Banco quanto a distância do 

escritório de advocacia, tenho que essa é uma questão interna da 

Instituição Financeira, que não merece relevo ao andamento do feito.

No mais, a questão da penhora no rosto dos autos da ação trabalhista, 

deve ser motivo de diligência do credor, para averiguação de valor 

remanescente, para então, proceder tal requerimento, cuja diligência lhe 

compete.

Visando o regular andamento do processo, apesar de não ser um múnus 

do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de 

serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio 

da ANOREG (extratos em anexo).

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.

Consigno, ainda, que o Banco deverá trazer aos autos o cálculo 

atualizado da dívida, assim como a comprovação do valor remanescente 

referente à dívida trabalhista (fls. 339) em que os bens penhorados neste 

feito foram arrematados (fls. 329/334 e extratos em anexo).

Após, tudo cumprido, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 13063 Nr: 9004-58.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TEODOZIA BORGES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LUIZ EMIDIO DANTAS - OAB:3540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 Vistos etc.

Ante o termo da certidão de fls. 212, de que o Oficial de Justiça não 

efetuou a avaliação do imóvel por falta de depósito de diligência, Intimo o 

Banco, via publicação desta determinação, para no prazo de 15 dias 

efetuar o depósito, 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."

No mais, considerando a penhora de fls. 211, intimo o credor para, no 

mesmo prazo, apresentar a certidão atualizada da matrícula do imóvel em 

tela, com a devida averbação da constrição, bem assim para exibir o 

cálculo de atualização do débito.

Com o resultado da avaliação nos autos, intimem-se as partes, via 

publicação no DJE, para que se manifestem em 15 dias e, em caso de 

decurso do prazo “in albis”, determino a designação da hasta, proceda-se 

com as formalidades legais, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 81431 Nr: 2515-44.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACAS CUIABÁ COMPENSADOS LTDA, ARI 

WOJCIK
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 Vistos, etc.

Considerando-se que os executado Ari e Placas Cuiabá foram 

regularmente citados às fls. 22, que houve a desistência quanto ao Sr. 

Sebastião e que inexiste a garantia informada, INDEFIRO o requerimento de 

fls. 399.

Outrossim, vê-se dos autos que o requerimento de fls. 401, trata-se de 

pedido idêntico ao de fls. 221/226, JÁ INDEFERIDO às fls. 238, razão pela 

qual antes de não conhecê-lo, intimo o Banco para demonstrar que o 

Registral negou-se de proceder a tal ato, diante de pedido direto da 

Instituição Financeira, no prazo de 15 dias.

Ademais, nota-se às fls. 383 que o mandado de imissão foi regularmente 

cumprido, como se vê do ciente do gerente do Banco Sr. Ailton Saraiva, 

assim, intimo o Banco para que dê prosseguimento ao feito, no mesmo 

prazo acima, sob pena de extinção.

 Em caso de silêncio, intime-se o Banco via correio com A.R para que 

proceda ao andamento do feito no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação.

 Com a juntada do A.R venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 27809 Nr: 6262-26.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, GUILHERME ANTÔNIO MALUF, CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 

BOURET, RENATO DE MELLO, Anita de Souza Melo, JOSÉ RICARDO DE 

MELLO, LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS, MAGDA LÚCIA SCARDINI DE 

MELLO, LORIAN GONÇALVES DE SOUZA BOURET, LUIZA LEONTINA 

ANDRADE RIBEIRO, MARIA TERESA MARRANGHELLO MALUF, TERESA 

CRISTINA LOPES DOS SANTOS, MÁRIO ARDENES DIAS RIBEIRO, ANDRE 

HENRIQUE CREPALDI, Laurice Gonçalves de Souza, VILMA BARBOSA 

DOS SANTOS, JANETE KUTRAN MALOUF, MARGARIDA BOSCO DE 

ALMEIDA BOURET, Jana Carine Guimarães Crepaldi, Augusto César 

Santos Paz Rosa, Patrícia Rother Crepaldi, GEORGETOWN SCARDINI, 

ANTONIO JOSÉ DE SOUZA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA, ADRIANA APARECIDA CREPALDI DA PAZ ROSA, CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS, JOSEPH MIKHAIL MALOUF, MARCUS VINICIUS 

CREPALDI, EDUARDO BOURET FILHO, SALIM JOANDT SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, MARCOS APARECIDO POLLON - 

OAB:5.762-A/MT, Marcos Sborowki Polon - OAB:9.969/MS, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT, USIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 Vistos etc...

Não obstante o teor da petição de fls. 329, verifica-se do documento de 

fls. 326 que o contrato objeto da presente ação encontra-se liquidado, 

conforme documento subscrito pelo Gerente de Cobrança e Recuperação 

de Crédito do Banco do Brasil André Jander.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação formulada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA E OUTROS, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 4992 Nr: 11364-97.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, TRESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA S/A, EDMUNDO LUIZ 

CAMPOS OLIVEIRA, SHEILA MARIA OLIVEIRA PREZA, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, 

ANTÔNIO FERRAZ D OLIVEIRA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA GONÇALVES 

PREZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAYNNER QUEIROZ DE 

MIRANDA - OAB:8057 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - OAB:5968/MT, 

FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, JULIANO ROSS - 

OAB:5.498/MT

 (...) 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 - autos de código nº 766263) 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.: 751898 Nr: 3685-89.2012.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOATHAM SOARES DOS SANTOS 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 854644 Nr: 57174-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SZABLEWSKI, MAIRA TAISA MACIEL 

SZABLEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA SILVA SPERANCETTA 

- OAB:OAB/PR 22.234, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 239/244 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 88867 Nr: 10310-91.2002.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CAVALCANTE GARCIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES NUNES - 

OAB:6802, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, PAULA 

ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL - OAB:, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEDROSA LOPES - 

OAB:6380-MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

LUCIENE ALVES NUNES - OAB:6802, MARIA LEOCÁDIA VAZ 

FIGUEIREDO ASSAD - OAB:7365, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA 

TEIBEL - OAB:10.251

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 721380 Nr: 16882-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIMIR FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, TENHO que o valor a ser utilizado na liquidação é o 

constante às fls. 347vº, assim, ante as arguições das partes quanto ao 

valor devido ou não nos autos, remetam-se à contadoria do juízo.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Consigno que deverá ser realizada a alteração no polo na forma requerida 

às fls. 351.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 242482 Nr: 11022-42.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXATA ETIQUETAS INDUSTRIA GRÁFICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT, Reinaldo camargo do nacimento - OAB:2.198, 

WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Perdas e Danos em fase de cumprimento 

de sentença ajuizada por SAFRA LEASING S/A – ARRENDAMENTO 

MERCANTIL em face de EXATA ETIQUETAS IND. GRAF. LTDA.

A sentença de fls. 115/117 JULGOU PROCEDENTES os pedidos 

formulados por SAFRA LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL em 

face de EXATA ETIQUETAS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, para condenar a 

ré ao pagamento do saldo devedor, bem como das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado do débito.

Às fls. 55/57 o exequente pleiteou pela intimação da executada para 

pagamento da condenação, desta feita, INTIMO A EXECUTADA, via DJE, 

para, no prazo de 15 dias efetuar o pagamento do valor de R$ 874.645,65, 

apresentado às fls. 125/126 (montante que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 919001 Nr: 42765-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO CESAR ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de CAIRO CÉSAR ARAUJO DE SOUZA.

 O executado foi intimado às fls. 91ara efetuar o pagamento do valor 

pleiteado pelo exequente às fls. 90vº, porém, manteve-se silente.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do credor, tratando-se de 

direito disponível, arquive-se a presente ação com as anotações e baixas 

devidas.

Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DO DEVEDOR.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746609 Nr: 43823-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDVALDO LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OUROCARD MASTERCAD INTERNACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1312764, datado de 26/06/2018) concernente em comprovante de 

pagamento dos honorários periciais.

Considerando a vinculação do pagamento dos honorários periciais 

(extrato em anexo) e, ante a apresentação dos dados bancários do Expert 

de fls. 377, saliento, que o alvará será expedido após a entrega do laudo.

 Visando, desde já o cumprimento do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo as partes via DJE, para que se manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Apresentado o laudo e manifestação das partes, venham conclusos, 

inclusive, para expedição do necessário Alvará Judicial correspondente a 

50% dos honorários periciais em favor GERSON FANAIA PEREIRA, CPF Nº 

209.277.701-72, AGÊNCIA Nº1216-5, CONTA CORRENTE Nº 175.264-2, 

BANCO DO BRASIL S/A.

Com efeito, designo o dia 05/11/2018 às 14 horas para início dos 

trabalhos.

Ademais, com a apresentação e juntada do laudo, intimem-se as partes 

para manifestarem em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 846706 Nr: 50295-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS LUIS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FLAVIO GONÇALVES, BANCO 

AYMORÉ FINANCIAMENTO S/A (BANCO SANTANDER), DANUZA CABRAL 

COUTINHO, EDER LUIZ PAES GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205/MT, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:OAB/MT 16.252, ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - 

OAB:9.948-A/MT, LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO GUIMARÃES - 

OAB:16.740/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4960/MT

 Vistos etc...
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Tratam-se os autos de Embargos de Terceiro em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO e 

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA em face de JOAO FLAVIO GONÇALVES, 

BANCO AYMORÉ FINANCIAMENTO, EDER LUIZ PAES GUIMARÃES e 

DANUZA CABRAL COUTINHO.

A sentença de fls. 195/202 JULGOU PROCEDENTES os pedidos 

formulados por DOMINGOS LUIS COSTA em face de JOÃO FLAVIO 

GONÇALVES, BANCO AYMORÉ FINANCIAMENTO S/A (BANCO 

SANTANDER), EDER LUIZ PAES GUIMARÃES e DANUZA CABRAL 

COUTINHO, para confirmar a liminar concedida às fls. 22/24, mantendo o 

autor na posse do automóvel VW/Golf 1.6 Sportline, marca VW, modelo 5p 

103 CV, ano 2007/2008, chassi 9BWCA01J8684006025, cor amarela, 

placa JHA2807, condenando os réus ao pagamento das custas judiciais e 

dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 

85, § 8º do CPC, a ser rateado entre as partes.

Às fls. 209 os exequentes pleitearam pela intimação dos executados para 

pagamento da condenação, desta feita, INTIMO OS EXECUTADOS, via DJE, 

para, no prazo de 15 dias efetuarem o pagamento do valor de R$ 

2.133,26, apresentado às fls. 210 (montante que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 867878 Nr: 7846-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS LUIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 14.688

 Vistos etc...

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em fase de cumprimento de 

sentença que foi julgada parcialmente procedente, condenando o 

réu/Domingos ao pagamento do que foi contratado, mediante desconto das 

parcelas pagas, sem pedido de cumprimento de sentença.

Assim, arquivem-se como disposto às fls.204.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 728810 Nr: 24760-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDA FERREIRA DIAS DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:20720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - OAB:18116/DF

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada do Malote Digital de nº 81120183610809, datado de 

26/08/2018 constante da capa dos autos.

Em primeiro lugar, ante o teor do v. acórdão nº 

1004194-19.2018.811.0000, a expedição do Alvará em favor da 

requerente é à medida que se impõe, bem como, NÃO CONHEÇO do pleito 

de fls.302/308, por se tratar de fase vencida, portanto, preclusa.

Contudo, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(extrato em anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o requerido por meio de seu patrono, via DJE, para que se 

manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará 

Judicial quanto ao valor vinculado (extrato em anexo) em nome de 

MARINALVA FERREIRA DIAS DE MATTOS, CPF Nº 240.789.301-82, 

AGÊNCIA Nº 0810, CONTA CORRENTE Nº 291722, BANCO SICREDI (748) 

e extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II do CPC/15.

Sem prejuízo, INDEFIRO o pleito de fls. 323/324 e, DEIXO de condenar o 

Banco em litigância de má-fé, todavia, consigno que em caso de 

manifestação unicamente protelatória, ser-lhe-á aplicada multa nos termos 

do art. 77 do CPC/15 em favor do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1106683 Nr: 13265-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ANTÔNIO TEIXEIRA

 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: MICHEL ANDERSON AZEVEDO 

ACHITI - OAB:19332/O-MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, ante o depósito realizado às fls. 95 (já vinculado – 

extrato em anexo) procedo ao desbloqueio do valor descrito às fls. 92.

Vê-se dos autos que os valores atualizados vinculados aos autos perfaz, 

nesta data, o montante de R$56.765,42 (R$18.468,20 da purgação e 

R$38.297,22 depósito do Banco).

Ademais, em atenção ao requerimento de fls. 112/119, intimo o requerido, 

via DJE, por meio de seus patronos, para no prazo de 15 dias, efetue ao 

pagamento do valor remanescente no montante de R$1.850,49 (que 

deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para a 

realização de bloqueio on-line – fls. 119.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1155294 Nr: 34039-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ANTÔNIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13.624/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

Foi proferida sentença em conjunto às fls. 62/67, englobando a presente 

ação e a ação de indenização em apenso (nº 1106683).

Às fls. 88/95 instituição financeira teve seu recurso desprovido com a 

certificação do trânsito em julgado às fls. 97.

O requerido/exequente pugnou pelo cumprimento de sentença às fls. 

98/105, idêntico ao apresentado nos autos em apenso.

Pois bem,

 Considerando-se a certidão de trânsito em julgado de fls. 97, bem como o 

início do cumprimento de sentença nos autos em apenso – Código 

nº1106683 aguarde-se o deslinde naqueles autos.

 Após, tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de 

praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 888803 Nr: 22459-02.2014.811.0041

 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: JACINTO DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:OAB-MT 4356-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1045541/2018, datado de 20/09/2018).

Apesar do requerimento supra de levantamento dos valores consignados 

(extrato em anexo – R$4.886,11 atualizado em 21/09/2018), tenho que se 

trata de depósito do incontroverso e, portanto, pertencente ao Banco, no 

entanto, considerando que o apenso se encontra em fase de liquidação de 

sentença, determino que este permeneça nos autos, até a apuração de 

crédito/débito, para o devido aproveitamento.

Sem prejuízo, ante o teor da sentença exarada em conjunto (fls.138/145), 

o cumprimento de sentença dar-se-á nos autos em apendo de código nº 

913949, visto que a motivação de não arquivamento dos autos dá-se 

exclusivamente em face dos valores depositados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 913949 Nr: 39457-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO DA SILVA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 Vistos, etc.

Considerando-se que o presente feito ainda pende de liquidação (fls. 149) 

remetam-se os autos à contadoria do Juízo com o fito aferir o 

débito/crédito em favor das partes, UTILIZANDO-SE o valor venal do 

veículo constante da nota de venda de fls. 144vº.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 810264 Nr: 16766-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante na capa dos autos (Protocolo 

nº 274209/2018, datado de 15/03/2018) concernente em requerimento 

para levantamento dos valores vinculados aos autos.

Ante a informação de que o contrato foi quitado - fls. 238/239, intimo o 

Banco para que se manifeste em 15 dias, sob pena de reconhecimento da 

inexistência de débito, apesar do cálculo apresentado às fls.219/221, com 

extinção do feito, com resolução de mérito.

Após, tendo em vista o depósito dos honorários advocatícios, a indicação 

da conta na petição acima, no termos do R.Prov.06/2018/CNJ, que trata da 

regulamentação dos atos para expedição de alvará, intimo o requerido 

para manifestar no mesmo prazo acima.

Transcorrido, inclusive os dois dias firmados no R.Provimento, conclusos 

para expedição do alvará em favor de MARCIO RIBEIRO ROCHA, 

CPF.014.564.675.06, C/C 14384-6, AG.9676, BANCO ITAÚ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 382937 Nr: 19029-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação Ordinária em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por JOSÉ MORAES FILHO em face de BANCO DO 

BRASIL S/A.

O Banco efetuou o pagamento do saldo devedor sem as devidas 

atualizações às fls. 268, razão pela qual, às fls. 281/284 o exequente 

pugnou pela execução do saldo remanescente, reiterando o pleito às fls. 

294.

Desta feita, considerando que o Banco foi intimado da petição 294 às 

fls.296, mantendo-se inerte, INTIMO o autor para trazer a atualização do 

débito com a multa de 10% do art. 523, § 1º, do CPC.

Empós, retornem-me os autos conclusos para realização de Bacenjud.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757847 Nr: 10055-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA DE RAÇÕES E 

SUPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO 

- OAB:2.680/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de ação de exibição de documentos em fase de 

cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios ajuizada 

por BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO em face de PAP 

RAÇÕES LTDA.

Às fls. 280 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), 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 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 do credor no que tange a 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 720866 Nr: 16334-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLLINE MESQUITA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Depósito em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A e 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO em face de CAROLLINE MESQUITA DE 

MATOS.A sentença de fls. 174/175 JULGOU PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente, condenando a 

requerida ao pagamento do valor de mercado atual do bem descrito na 

inicial ou, se superior ao saldo devedor, o débito remanescente disposto 

em contrato, observando-se o contrato entabulado, bem como 

condenando ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado do débito.Às fls. 

177/186 os credores pleitearam pela intimação da devedora para efetuar o 

cumprimento da sentença, pugnando, ainda, pela realização de BACENJUD 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da devedora(...)Com 

efeito, intimo os credores para se manifestarem acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indicarem bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requererem o que entenderem 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 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 

DA DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748347 Nr: 20-65.2012.811.0041

 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): ANTONIO FEITOSO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase 

de cumprimento de sentença ajuizada por MANOEL ARCHANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de ANTONIO FEITOSA DE 

FREITAS.A sentença de fls. 138 JULGOU PROCEDENTE esta ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de 

ANTONIO FEITOSA DE FREITAS, declarando rescindido o contrato firmado 

entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade, condenando, ainda, a parte ré no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

7.800,00.Às fls. 140/143 o credor pleiteou pela intimação do devedor para 

efetuar o cumprimento da sentença concernente aos honorários 

advocatícios, pugnando pela realização de BACENJUD com o fito de 

bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor(...)Com efeito, intimo o 

credor para se manifestar acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requerer o que entender de direito, tudo sob pena de arquivamento do 

feito.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.Sem 

prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DO DEVEDOR.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 104596 Nr: 6669-37.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROJANES STELLATO, EDEMAM MAMEDE 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Intimação da parte Autora para comprovar o andamento processual da 

Carta Precatória de fls. 145, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048362 Nr: 45667-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ MORAES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO HONDA S/A, CNPJ: 

03634220000165. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da devolução do Aviso de recebimento de fls. 77, 

dando o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485, §1º do CPC/2015.

Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação.Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas 

em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04.Defiro os 

benefícios do artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil, observando-se 

que consta nos autos apenas a cópia do comprovante de diligência 

acostado às fls. 28.No mais, indefiro a utilização de arrombamento e 

reforço policial, haja vista a inexistência de fatos neste feito que 

justifiquem a adoção de tais medidas.Cumpra-se, servindo como mandado 

a cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos 

termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.Intime-se. 

Cumpra-se.

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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1115622 Nr: 16885-27.2016.811.0041

 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): WANDER LEMES ESPINOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 59.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

59, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1123817 Nr: 20378-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA, 

JUSCELINA FRANCA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 103/104, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 958025 Nr: 3972-47.2015.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DA CUNHA FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 93/94, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1139303 Nr: 27132-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA DERZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1072677 Nr: 56490-14.2015.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A . ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS DE CONSOCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI SOARES DO ROSÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 82/83, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738554 Nr: 35133-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTEC SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 

LTDA, THASIANA DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 101/102, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 776952 Nr: 30287-20.2012.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 127/128, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777388 Nr: 30749-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME, 

ANTONIO EMILIO DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 65/66, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 977970 Nr: 13005-61.2015.811.0041

 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: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR EDSON ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 163/164, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1144651 Nr: 29456-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPEC COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 108/109, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1180333 Nr: 43917-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DE CARVALHO SOUZA OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO 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.: 716149 Nr: 10160-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOWER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, 

NELSON BARBIERO JUNIOR, FABIANE NOVACK SCHIAVON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 143/146, sob pena de 

extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005119 Nr: 25586-11.2015.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA, Cpf: 

05983342118, Rg: 1474568, data de nascimento: 25/05/1966, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 42.621,88 (Quarenta e 

dois mil e seiscentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 
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depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 

ante o inadimplemento do Contrato de participação no grupo de consórcio, 

visando o recebimento do valor acima descrito

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 71, porém, procedo a 

pesquisa de endereço atualizado do requerido via Sistema Infoseg, 

ocasião em que não obtive êxito (extrato em anexo).Desta feita, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se a parte requerente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se a parte requerente, via correio com aviso 

de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 19 de abril de 2018

Deivison Figueiredo PintelGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024476-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024476-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI Vistos... Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

TOYOTA HILUX SW4, placa: JJH-2012 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 14801538 e 

14801532. 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, 6 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1027694-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE SOUZA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027694-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RENATO DE SOUZA NOGUEIRA 

Vistos... Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos 

no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FIAT UNO MILLE, placa: NWE-9677 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15213928. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 6 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027685-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE CARINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027685-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANDRE CARINO Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

PALIO, placa: OBB-5677 (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, 
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mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15049484. Por 

ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria de 

Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 10 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035443-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (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 3 5 4 4 3 - 9 3 . 2 0 1 7 . 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: AUTO POSTO 

SAO CHARBEL LTDA (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. 

Paulo) Vistos... Recebo a emenda a inicial somente no que tange a juntada 

das guias de custas iniciais e diligência do oficial de justiça (IDs 11821736, 

11821743, 11821746 e 11821751). Defiro o pleito de ajuste do valor da 

causa contido no ID 13250996, uma vez que o autor comprovou o valor 

atribuído nos extratos anexos (IDs 13251096, 13251099, 13251108 e 

13251111), passando a ser R$ 30.923,20. 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 CHEVROLET S10, 

placa: PHI-6870 (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 
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CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 11821736 e 

11821746. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 31 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009044-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO PEDRO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009044-27.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: CLODOALDO PEDRO BARBOSA (Custas inciais e diligência 

foram recolhidas 2x. Paulo) Vistos... Procedo neste ato a anotação dos 

novos causídicos da instituição financeira: Gustavo R. Góes Nicoladelli e 

Fabiula Muller Koenig, conforme instrumento procuratório e 

substabelecimento de IDs 11031673 e 11031674. Recebo a emenda a 

inicial IDs: 10140208, 10140211, 10140218, 10140224 e 10140230. 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 

LIFAN X60, placa: QBC-5890 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 
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“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 10140218 e 

10140230. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 31 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029125-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARI LUCIA MARQUES MUGART OLIVEIRA (AUTOR(A))

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029125-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOAO SANTANA DE OLIVEIRA, 

MARI LUCIA MARQUES MUGART OLIVEIRA RÉU: BANCO INTERMEDIUM 

SA Vistos etc. Nos termos do item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO aos autores os benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer 

tempo, se comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão, conforme disposto no artigo 7º, da Lei n. 

1.060/50. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL ajuizada por 

JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA e MARI LUCIA MARQUES MURGART 

OLIVEIRA em face de BANCO INTERMEDIUM S/A objetivando os 

requerentes, em tutela de urgência: - a suspensão do leilão designado 

para o dia 25/09/2018; - a suspensão dos atos expropriatórios, com a 

abstenção de expedição de carta de arrematação e de transferência do 

bem a terceiros, com a averbação da existência desta ação na matrícula 

do imóvel; - a declaração de nulidade dos atos realizados, retornando ao 

estado anterior ao da consolidação da propriedade; - a inversão do ônus 

da prova; Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela 

está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para 

a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Assim, para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o 

convencimento de que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte 

comprove a existência da 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 (Nery. 

Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo 

civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição 

inicial e das provas que a acompanham, observo que os autores, em 

momento algum, fizeram menção ao interesse na purgação da mora, não 

obstante confessem a sua inadimplência. Há de se ter em vista que o 

contrato entabulado entre as partes é regido pela Lei n. 9.514/97, havendo 

de se observar, quanto ao caso em tela, os seguintes preceitos legais, 

que entendo por oportuno colacionar: “Art. 26. Vencida e não paga, no 

todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, 

consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em 

nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, 

ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será 

intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro 

de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e 

as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as 

penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 

inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 

além das despesas de cobrança e de intimação. ... § 7o Decorrido o prazo 

de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente 

Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na 

matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do 

fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. ... Art. 26-A. ... § 2o 

Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é 

assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e 

as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que 

convalescerá o contrato de alienação fiduciária. Art. 27. Uma vez 

consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta 

dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, 

promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro 

leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, 

estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, 

será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. § 2º No 

segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou 

superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos 

encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. § 

2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, 

horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante 

correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive 

ao endereço eletrônico. § 2o-B. Após a averbação da consolidação da 

propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da 

realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito 

de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor 

da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste 

artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter 

vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da 

propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas 

inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao 

devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas 

exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, 

inclusive custas e emolumentos. ... § 4º Nos cinco dias que se seguirem à 

venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância 

que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização 

de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas 

e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em 

recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 

do Código Civil. § 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for 

igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida 

e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º. § 6º Na hipótese 

de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a 

contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, 

mediante termo próprio.” Em que pese o requerimento de revisão das 

cláusulas firmadas no contrato objeto de revisão, cabe destacar que o 

mero ajuizamento de ação não possui o condão de ilidir a sua mora. No 

que tange à assertiva de que não foram intimados para purgação da mora, 

tem-se que tal fato poderia ser comprovado por meio da juntada do inteiro 

teor do procedimento expropriatório no Serviço Notarial competente, do 

qual os autores possuem livre acesso, sendo destes o ônus de coligir aos 

autos tais documentos, de modo que INDEFIRO o pedido de expedição de 

ofício para este fim, além do que não fazem prova mínima da negativa do 

Registral. Nada obstante, tenho que assiste razão aos autores ao alegar 

que o preço do bem em leilão não obedeceu ao contratado, ante a 

demonstração, por meio do documento Id. 15160061 – Pág. 3, de que o 

“VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, 

EM ESPECIAL, PARA EFEITO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE 

LANCE NO 1º LEILÃO, CONFORME ART. 24 DA LEI 9514/97, R$ 

540.000,00”, enquanto no documento Id. 15160078 está demonstrado que 

o leilão, designado para amanhã, encontra-se no valor de R$ 209.000,00. 

Por tal razão, DEFIRO EM PARTE o pleito firmado em tutela de urgência, 

apenas para determinar a SUSPENSÃO DO LEILÃO, em decorrência da 

desobediência do expressamente disposto em contrato, competindo à 

empresa de leilões designar nova data para a prática do ato, observando 

quanto ao primeiro leilão o preço do imóvel disposto em contrato, em R$ 

540.000,00 e INDEFIRO os demais pedidos formulados em tutela de 

urgência. Para a efetivação da medida, determino ao Gestor, 

IMEDIATAMENTE, que entre em contato com a empresa “BIASI LEILÕES” – 

www.biasileilões.com.br, fone (11) 4083-2575, whatsapp (11) 

98118-5887, para que suspendam o leilão designado para amanhã, quanto 

ao bem imóvel descrito e caracterizado na peça vestibular, para 

adequação de seu valor. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, desde já determino a inversão do ônus 

da prova apenas com relação aos documentos em que o consumidor 
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possui hipossuficiência em sua produção, o que não se dá quanto a cópia 

integral do procedimento expropriatório, que desde já determino aos 

autores a sua juntada. No mais, destaco que a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processo proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

aliado ao fato que de forma expressa o autor afirmou na exordial ter 

interesse no comparecimento em audiência, designo o dia 06/02/2019, às 

14h30, 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). CITE-SE a parte ré, via correio 

com aviso de recebimento, para comparecer à audiência designada, 

fazendo-se na carta constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo o autor da designação supra, 

via publicação desta decisão no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022558-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA BUENO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024032-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARMO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça de 

id. 15323199 acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028835-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, devendo o autor cumprir 

no prazo legal, considerando que o protesto apresentado não foi 

publicado por edital. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031506-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY APARECIDO MONTEIRO (EXECUTADO)

APARECIDO DONISETE MONTEIRO (EXECUTADO)

PONTO DA CARNE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - EPP 

(EXECUTADO)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022754-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023213-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018852-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO TIBURCIO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

RICARDO TIBURCIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação das partes executadas, no 

prazo legal. Vistos, etc. Certifique-se sobre citação da parte executada. 

Em caso positivo, conclusos para proceder penhora. Ao contrário, 

reconsidero determinação do ID n. 4899248, devendo o autor ser intimado 

para providenciar a citação da parte executada, no prazo lega, sem 

prorrogação e após, analisarei pedido de bloqueio on line. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012692-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BLESS COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

DANIELLE CRISTINA FISCHER DE BRITTO (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014840-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018700-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (RÉU)

 

Fica a parte autora intimada acerca da certidão de id: 15513167, no prazo 

legal. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028044-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DA COSTA (REQUERIDO)

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Expeça-se alvará do valor penhorado em favor da parte 

executada, conforme v. Acórdão. Intime-se o autor para indicar outros 

bens passíveis de penhora, no prazo legal e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24.09.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003360-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA TEREZA BELIZARIO DA SILVA DO PRADO (EXECUTADO)

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Expeça-se alvará do valor penhorado em favor da parte 

executada, conforme v. Acórdão. Intime-se o autor para indicar outros 

bens passíveis de penhora, no prazo legal e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O processo de conhecimento somente é remetido ao arquivo 

após encerrada a prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em 

tela. Assim, renove-se a intimação do 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, 24.09.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008727-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cabe ao autor o envio e protocolo dos ofícios expedidos. 

Portanto, caberá comprovar o ato no prazo legal e após, aguarde-se o 

cumprimento. Não procedendo a comprovação dos protocolos, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.09.18

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012925-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (EXECUTADO)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada para comprovar o pagamento das 

parcelas em aberto, no prazo legal. Havendo ou não comprovação, 

certifique-se, diga o autor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.09.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008730-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DUARTE E SOUZA (RÉU)

MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA - ME (RÉU)

ELCIENE RESENDE DE MIRANDA (RÉU)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023927-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NATACHA OLEINIK DE MORAES (RÉU)

SEMENTES MONIK EIRELI (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

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 e intimação da parte 

requerida acerca da apreensão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020026-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002613-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA WILLIAMS FIGUEIREDO FORTES (AUTOR(A))

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

 

Deverão as Partes manifestar sobre o cálculo da contadoria, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030547-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA (RÉU)

ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030336-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDETE GONCALINA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009797-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON PEREIRA DA SILVA 61607592134 (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030773-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES HENRIQUE GOMES FERRAZ (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027764-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CATRE TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Dispensável a remessa dos autos ao Contador, o despacho 

foi lançado em processo erado. Faculto ao credor o levantamento do valor 

penhorado. Expeça-se alvará. Após, deverá indicar bens passíveis de 

penhora. Cumpra-se. Cuiabá, 24.09.18

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031631-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTENIEL AGOSTINHO DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

24.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026040-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDO MARTINS DE JESUS (REQUERIDO)

ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre contestação e 

responder a reconvenção. Intimem-se as partes para especificarem 

provas a produzir e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá 24.09.18

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1084628 Nr: 3654-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILZA ESPIRITO SANTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1079906 Nr: 1468-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO VICTOR GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 847047 Nr: 50595-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROSALVES DE CAMPOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 717755 Nr: 11403-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1116716 Nr: 17328-75.2016.811.0041

 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): PAULO AFONSO PARENTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1112705 Nr: 15809-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1257326 Nr: 23422-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ALVES COSTA, LOIDE SANTANA 

PESSOA BOMBASSARO, ADRIANA A. COSTA-ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS RIAN VIÉGAS DA 

SILVA - OAB:19093-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1143395 Nr: 28852-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1044396 Nr: 43655-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO ALVES DE SOUZA, ALDEIR ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1125711 Nr: 21212-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SERGIO PEREIRA SANTOS, ROSELI 

A PEREZ P DOS SANTOS

 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: EDUARDA DOS SANTOS 

PIRAJÁ - OAB:20557/O

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 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:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para acostar 

nos autos comprovação da restrição judicial sobre o veículo objeto da 

ação, anunciada às fls. 156, seja via Renajud ou por Ofício, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 775173 Nr: 28415-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVAL L. DA CUNHA-ME, ESPOLIO DE 

FRANCISVAL LOURENÇO DA CUNHA, ARILCE MORAIS RAMOS DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 786960 Nr: 40872-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RE USE INFORMATICA LTDA EPP, JANE MARIA 

SAES, AZOLFINA DE OLIVEIRA SAES, JOSE AGOSTINHO SAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIÚLA MÜLLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI 

- OAB:56.918, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108025 Nr: 13877-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117024 Nr: 1843-36.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos do Centro Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 974354 Nr: 11320-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA, ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES, JUSCIMAR FERREIRA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124858 Nr: 20848-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A., LAURO RONDON 

BALESTEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARGI COMERCIO ATACADISTA DE 

PRODUTOS GRAFICOS EIRELI - EPP, JULIANA CAMPOS SARGI, LAURO 

RONDON BALESTEIROS, RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 787596 Nr: 41500-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 Ficam as partes executadas devidamente intimadas, na pessoa de seu 

advogado Dr. Julierme Romero, OAB/MT n° 6.240, para se manifestarem, 

no prazo de Lei, sobre a penhora convertida do depósito no valor de R$ 

21.248,96 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis 

centavos) localizado junto ao Plano de Previdência VGBL - Branco 

Bradesco Vida e Previdência do executado LEANDRO ALVES MORO, 

conforme fls. 196/200 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1127036 Nr: 21775-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVANI RAMOS LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014069 Nr: 29325-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID BLOCOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA -EPP, RONDON SAID NETO, NEIDE 

ALVES DE ARRUDA YUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124237 Nr: 20558-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 226326 Nr: 33534-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, CLARISSA 

LOPES VIERA VIDAURRE, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONIAS GOMES PEREIRA, MARIA 

SELINGARDI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1.585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISLEY GOMES 

PEREIRA - OAB:8865

 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.: 1068203 Nr: 54604-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SANTOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 792770 Nr: 46859-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ POLPAS COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA -M 

E, DALVA DA SILVA GONÇALVES KNOLL, JOSÉ NILTON KNOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1148440 Nr: 30982-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINA FRANÇA NETA ME, JUSCELINA 

FRANCA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770310 Nr: 23318-86.2012.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA 

- OAB:11356, WALDEVINO CASSIANO DE SOUZA - OAB:5733-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA, para devolução 

dos autos nº 23318-86.2012.811.0041, Protocolo 770310, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1018579 Nr: 31200-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ATAIDES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 935625 Nr: 52386-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO CATUNDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 711670 Nr: 4734-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA ALENCAR - ME, MARIA ROSA 

ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Vistos, etc.

Diante da ausência de impugnaçãop da adequação do título, homologo o 

apresentado à fl.135-verso, para surtir seus efeitos legais.

Proceda-se penhora on line.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 464482 Nr: 32382-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYRONE LEIGH ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Deverá ser cumprida a determinação de fl.199, no prazo legal, 

apresnetando o requerido adequação do contrato.

Não sendo efetivado como ali consignado, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1156669 Nr: 34556-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intime-se o autor para no prazo legal, SEM PRORROGAÇÃO, postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818468 Nr: 24808-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO GOULART, MICHELLE 

ENESIA PASDIORA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ME, 

MASSA FALIDA C. A. GOULART TELECOMUNICAÇÕES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, DIEGO OSMAR PIZZATO - OAB:11.094, 

MARDEN E.F.TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Vistos, etc.

Diante da ausência de manifestação do credor, acolho as razões da parte 

executada e pelos seus fundamentos, determino o levantamento da 

penhora nos autos. Expeça-se o necessário.

Após, remetam os autos ao arquivo por um ano, com suspensão do prazo 

prescricional. Não havendo manifestação, passará a decorrer o prazo 

prescricional.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1058605 Nr: 50312-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIR FERREIRA DA SILVA - ME, GENIR FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Diante da anuência das partes, homologo o Laudo Pericial de fls.158/168, 

ratificado às fls.182/184 para surtir seus efeitos legais.

Faculta às partes extração de cópias no prazo legal e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1309067 Nr: 10654-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR REIJI TOMIYOSHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado no efeito suspensivo.
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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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128340 Nr: 22313-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEM LUIS DOS REIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 Vistos, etc.

Suspendo o cumprimento do mandado, em face a manifestação do autor.

Intime-se a parte executada para proceder ao depósito no prazo legal. 

Após, diga o credor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955836 Nr: 2949-66.2015.811.0041

 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: LEONARDO DEONISIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18.222-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

Proceda-se vinculação do depósito de fl.458.

Designo início da perícia para o dia 08/10/18 às 14 horas.

Proceda-se intimações necessárias, inclusive do perito nomeado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 752873 Nr: 4750-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PASTORA LTDA ME, 

ELIEZER DA SILVA GAMA, ROSANGELA ILZA DO PRADO GRAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Não há como declarar penhorado os bens como pretendido à fl.229. em 

face da não efetivação do ato.

Assim, expeça-se mandado de penhora/avaliação dos bens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 893852 Nr: 25806-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRO FORTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

JAIME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o credor para manifestar sobre pedido de fls.163/184 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 5792 Nr: 4031-94.1999.811.0041

 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 CARLOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELANIE DIANDRA DE LIMA - 

OAB:MT 20.907/O

 Vistos, etc.

Atualize-se o débito e a avaliação, remetendo o feito à Central de Venda 

Judicial, com as formalidades legais, inclusive devendo o autor juntar 

matrícula atualizada do bem, como certidão de ônus Estadual e Municipal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 963986 Nr: 6508-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DOURADO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13296

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação de fls. 304/333 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 882388 Nr: 18203-16.2014.811.0041

 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): FABIO LUCIANO GIANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos, etc.

Em face anuência expressa e tácita das partes, homologo o cálculo de 

fls.330 e verso, para surtir seus efeitos legais.

Assim, resta prejudicada a Impugnação interposta, posto que não havendo 

pagamento espontâneo da condenação, a fixação das verbas de fl.288 é 

automática. Sequer o valor incontroverso foi depositado.

Assim, proceda-se penhora on line.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 940079 Nr: 54611-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA USTULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que não procede a impugnação do 

requerido de fls.359, considerando que o Perito nomeado considerou no 

cálculo o pagamento do valor ali anunciado e mesmo com o referido 

observou-se um saldo remanescente em favor a parte autora, o que 

desfaz sua alegação.

Por tal razão, Homologo o Laudo Pericial de fls.349/357, para surtir seus 

efeitos legais.

Intime-se o requerido para proceder o pagamento do valor ali encontrado à 

parte autora, no prazo legal.

Havendo pagamento diga a parte autora.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1140147 Nr: 27428-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CHITOLINA

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando o cálculo realizado nos autos, verifica-se que não merece 

alteração, não cabe aplicação de multa de dez por cento, como pretendido 

pelo credor, considerando que o objetivo do cálculo e atualizar o valor do 

débito e da avaliação, não cabendo incidir encargos outros, senão 

correção monetária e juros de mora. A multa é uma penalidade contratual, 

que não está afeta a atualizar o débito.

Diante do exposto, Homologo o cálculo de fls.113/114, para sutir seus 

efeitos legais.

Cumpra-se o último parágrafo de fl.101, com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128552 Nr: 22427-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAC CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, intime-se o autor 

para postular no prazo legal pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1133995 Nr: 24647-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA FERNANDA EUBANK GOMES ME, 

CARLA FERNANDA EUBANCK GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANÁ CHRISTINA EUBANK 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 Vistos, etc.

Concedo as partes o prazo de dez dias, para manifestarem sobre Laudo 

Pericial. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1125975 Nr: 21318-74.2016.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

OLGA DE FARIA, CLAUDIO MONARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do 

Oficial de Justiça, acostada aos autos, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021923-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAN NAVES COSTA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PARANHOS ALVES SANTANA (RÉU)

FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por quinze dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

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, 24.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001978-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DRAUZIO SARRA (ADVOGADO(A))

JOSE NERI TALAVEIRA ROJAS (REQUERIDO)

JANI ROSA LANDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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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 determinação prolatada a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 

em todos seus termos. Como ali enfatizado, necessário se faz cumprir o v. 

Acórdão da sentença do que o lançado em Agravo de Instrumento. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028920-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REGIS BANHARA (AUTOR(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante dos documentos apresentados, defiro Justiça Gratuita. 

Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de 

conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031582-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARCIO DA CONCEICAO (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, 24.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031618-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO DE MELO NAGATA (REQUERIDO)

NAGATA & CHRINGER LTDA - ME (REQUERIDO)

TANIA CHRINGER (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, 24.09.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012560-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação Monitória, visando o recebimento de valor 

consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido 

o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos 

acostados na inicial. Regularmente citada a parte requerida por edital, 

deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme 

certificado nos autos. Razão pela qual lhe foi nomeado Curador Especial 

que apresentou defesa por negativa geral. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado 

na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. O processo encontra-se maduro para receber 

decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. Ademais, pelos demonstrativos de 
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débitos apresentados não vislumbra incidência de juros abusivos na 

atualização do referido. Diante do exposto e considerando o que mais dos 

autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus 

termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 97.722,00 (noventa e sete mil, 

setecentos e vinte e dois reais), devidamente atualizada a partir da citação 

válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma 

prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo. Após, intime-se a parte requerida para pagar a 

condenação no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa de 

dez por cento e expedição de mandado de execução e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.09.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008227-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VASTY BALBINA DA SILVA (EXECUTADO)

SHOPPING DA MULHER COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ALLEX HEBER MELO GUIMARAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009235-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE CARMO LOPES (EXECUTADO)

A.C.C LOPES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006924-74.2018.8.11.0041

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:

POSTO CAPITAL PETROLEO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS AMORIM SHIMADA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1296220 Nr: 7208-02.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR JOÃO NORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 - Intimo a parte apelada para, no prazo legal apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 828402 Nr: 34256-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-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.: 1086927 Nr: 4690-10.2016.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A . ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS DE CONSOCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANDRO MATOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88.492/SP

 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.: 1005050 Nr: 25550-66.2015.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAIR MARQUES VIEIRA

 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.: 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.: 27414 Nr: 1086-71.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE LEITE SAMPAIO (firma individual), LUIZ 

ALBERTO SAMPAIO, ROBERTO BOTURA, ELIANE LEITE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 333125 Nr: 3918-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS ZANCHI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.P.I DISTRIBUIÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA, 

BANCO J.SAFRA S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT, RUBIA APARECIDA 

FRANTZ - OAB:7929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL., MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT, 

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - OAB:18116/DF

 Posto isso, pelos mais que nos autos consta, e com espeque no artigo 

487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, 

ante a consignação em Juízo do valor descrito no protesto (fls. 32/33), e 

por consequência, DECLARO extinta a obrigação em relação as duplicatas 

protestadas objeto da lide, em razão da quitação no curso do processo. 

CONDENO os Requeridos, solidariamente e proporcionalmente, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em R$ 9.000,00 (nove mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC.No tocante ao valor dos depósitos consignado em 

Juízo (fls. 38/39), promova-se a vinculação do valor junto a Conta Única 

TJ/MT e expeça-se o alvará judicial para o levantamento da cota parte do 

valor depositado com as devidas correções em favor dos Requeridos, se 

podendo valer do contador judicial para a apuração desses valores. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1005936 Nr: 25896-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTOANI E MANTOANI LTDA, VILAMIR JOSE 

MANTOANI, YURI DE BRITTES MANTOANI, TAYUANA DE BRITTES 

MANTOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-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.: 1082529 Nr: 2720-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 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.: 786266 Nr: 40155-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS VEST. E CONFECÇÕES DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFOUR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - 

ME, POLIANA ZUMERLE FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-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.: 422213 Nr: 7296-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDILENE ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:257.220 SP

 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.: 443044 Nr: 18856-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P MARTINS DOS SANTOS

 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 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 826107 Nr: 32062-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA, CECILIA 

VICTORAZZO LOUZADA, ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 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:

 - 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875564 Nr: 13803-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIAMÃ COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO SILVA - OAB:10188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GABRIELA PAES LEMES PAIVA, para 

devolução dos autos nº 13803-56.2014.811.0041, Protocolo 875564, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 
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cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860800 Nr: 2351-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, DOMINGOS 

KENNEDY GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO DE ALMEIDA 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 2351-49.2014.811.0041, Protocolo 

860800, 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 941530 Nr: 55474-59.2014.811.0041

 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: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:MT 17504/O

 manifeste o requerido em cinco dias sobre o pedido de desistência 

formulado pela parte autora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 345863 Nr: 15960-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESO SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDÉRLISON AKERLEY DA 

SILVA - OAB:18837/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-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.: 826107 Nr: 32062-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA, CECILIA 

VICTORAZZO LOUZADA, ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 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:

 - 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.: 1109137 Nr: 14324-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLMAND IND COM DE CONFECÇOES E 

INFORMATICA LTDA-ME, MARCOS CEZAR CHERENIETA, ESTEFANI 

MARTINS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/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.: 894172 Nr: 26018-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDILEY SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan Washington da 

Costa Oliveira - OAB:13953/MT, MIGUEL JORGE PRADO DE 

CAMARGO LIBOS - OAB:23.174

 - Intimo a parte apelada para, no prazo legal apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 980971 Nr: 14581-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Intimo a parte apelada para, no prazo legal apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1296220 Nr: 7208-02.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR JOÃO NORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 - Intimo a parte apelada para, no prazo legal apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 423036 Nr: 7675-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL PARTS COM. DISTRIBUIDORA PEÇAS 

ACESSÓRIOS, ANTONIO INACIO PEREIRA, DIONÍZIO PEREIRA DA SILVA, 

ELAINE DE AQUINO PETRONILHO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal (05 dias) retirar o Edital de 

Citação para devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 776334 Nr: 29634-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISGREN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - EPP, CRISTIANA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT
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 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.: 450104 Nr: 22823-13.2010.811.0041

 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: JOAO PERON, ELENIR PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobre o cálculo de custas – fl. 163, intime-se os Autores a comprovarem 

seu recolhimento em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição da ação.

Em igual prazo, deve a parte Autora dar prosseguimento ao feito 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 855115 Nr: 57595-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA ALVES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ALFA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 - Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora/credora para 

no prazo de 5 (cinco)dias, manifestar sobre o depósito de fl.152 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 339145 Nr: 9713-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE APARECIDO ANNUNCIATTO

 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. PUBLICA

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 845120 Nr: 48865-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO SALES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 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.: 890016 Nr: 23232-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, PAULO 

ROBERTO PALHANO, PAULO ALVES PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LUIZA PRADO FEUSER - 

OAB:16188, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 985048 Nr: 16362-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA ELIZA APARECIDA ORIONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MTA 4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, RAFAEL 

ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP

 - Intimo a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 941530 Nr: 55474-59.2014.811.0041

 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: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:MT 17504/O

 Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso 

Especial n. 1.578.526-SP, determinou a suspensão de todos os processos 

que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito, determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011676-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto ao cumprimento do acordo noticiado nos autos, haja vista que o 

pagamento deveria ser realizado em 11/09/2018, sob pena de considerar 

o feito tacitamente realizado. É o que me cumpre certificar..

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000591-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILGA MARIA FERRAZ PACHECO (REQUERIDO)
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CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos o 

MANDADO E CERTIDÃO entregues em secretaria pela Sra. Oficiala, tendo 

em vista trata-se de mandado NEGATIVO, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

certidão ora encartada, sob pena de DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA no 

estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012691-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDIVAL DE ARRUDA DUARTE (RÉU)

VERA LUCIA RODRIGUES ALVES DA SILVA (RÉU)

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(RÉU)

 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031495-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031495-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EMANUEL PINHEIRO MONTEIRO 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031673-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO DE ANDRADE RIBAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 1 6 7 3 - 5 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RILDO DE 

ANDRADE RIBAS Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031707-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA DE OLIVEIRA E SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031707-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: KENIA DE OLIVEIRA E SOUZA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008761-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO FREDERICO (RÉU)

TERESINHA FREDERICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008761-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

EGIDIO FREDERICO, TERESINHA FREDERICO Despacho Vistos etc. 

Intime-se o requerente para apresentar nos autos a complementação do 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado de citação dos executados junto ao ID 14066058, no prazo de 05 

(cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028056-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 8 0 5 6 - 9 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIEGO DA 

SILVA ANDRADE Despacho Vistos etc. Compulsando os autos verifico a 

ausência do contrato em que se funda o pedido, diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial, trazendo o contrato firmado entre as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 24 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: 1019133-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEI FRANCISCO ALVES DE LIMA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JUCINEI FRANCISCO ALVES DE LIMA (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020126-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REPRESENTACAO COMERCIAL BARRETAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011360-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE DE GOES AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011360-13.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO MERCANTIL DO BRASIL 

SA RÉU: DEISE DE GOES AMARAL Despacho Vistos etc. Defiro o pedido 

junto ao ID 14781869, desentranhe-se o mandado de citação, para 

cumprimento no endereço indicado no ID 14781888, 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 14781890. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1323539 Nr: 14170-41.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR BELLO DE MORAES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 Vistos etc.

I – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência.

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

II – Recebo os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, tendo em 

vista a ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 

do CPC.

III – Proceda a Secretaria à anotação de prioridade de tramitação, 

consoante estabelece a Lei 12.008/2009.

IV – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 781887 Nr: 35506-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. DE A. FEITOSA PRODUTOS ELETRONICOS 

ME, GILMAR DE ALMEIDA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 69. Para tanto, expeça-se mandado de penhora, 

remoção de tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação dos 

bens penhorados, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 e 831 do Código de Processo Civil, 

devendo o mandado ser cumprido da sede da empresa executada e na 

residência do executado.

A fim de que se possa dar o efetivo cumprimento ao mandado, deve o 

exequente promover o recolhimento da diligência necessária ao Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

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.: 753841 Nr: 5790-39.2012.811.0041

 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): JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação do terceiro interessado de fls. 144/155, defiro o 

pedido para a BAIXA da respectiva restrição judicial junto ao sistema 

RENAJUD, junto ao bem ali indicado, a qual segue anexa.

II – Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1331621 Nr: 15959-75.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos por se 

tratar de simples prosseguimento do feito, que se encontra arquivado, com 

o pleito de cumprimento de sentença – execução de honorários, 

devidamente direcionado aos autos de n. 4878-42.2012 (código 752995).

Após, proceda-se à juntada da petição e documentos de fls. 04/15 nos 

autos supracitados de código 752995.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792768 Nr: 46857-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA TANTANTINTA LTDA EPP, ELAINE 

CANIATO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WESLEY VALÉRIO - 

OAB:9057-MT

 Diante do exposto, defiro o pedido de desbloqueio, para liberar o valor 

bloqueado de R$ 2.096,00, posto ser a quantia comprovada de pensão 

alimentícia, com os rendimentos creditados no período.II – Tendo em vista o 

extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta para o 

referido processo, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do 

Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do numerário 

penhorado neste feito (fls. 117/118), no prazo de 02 (dois) dias.III – 

Intime-se o patrono da executada para que traga aos autos, em 05 (cinco) 

dias, os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, 

CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 

10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP, para o devido levantamento da 

quantia depositada nestes autos.IV – Após, expeça-se alvará, em favor 

da executada, do valor penhorado e aqui liberado de R$ 2.096,00, com os 

rendimentos creditados no período, na conta a ser indicada da mesma.V – 

Ainda, intime-se o exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

154/165, em 05 (cinco) dias.Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851626 Nr: 54555-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARA MARMORARIA LTDA - EPP, JORGE 

FERNANDES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1073157 Nr: 56709-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D DE F VITÓRIA CIA LTDA, DEZANIR DE 

FREITAS VITÓRIA, ELIANE SANTOS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799377 Nr: 5797-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEL APARECIDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13.936/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 70, e para tanto, procedo à 

consulta de bens do executado pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT): Etel Aparecido de Carvalho, CPF n. 390.548.291-68, 

fl. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 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.: 1331502 Nr: 15932-92.2018.811.0041

 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: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO., 

NOVA DENOMINAÇÃO DE HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a embargante, pessoalmente, e seu patrono, via imprensa, para 

efetuar o pagamento das mencionadas custas iniciais de distribuição dos 

embargos, consoante certidão de fls. 107, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 390124 Nr: 25864-22.2009.811.0041

 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: AMARILDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 Processo n. 1155/2009 (Código 390124)

Despacho

Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado às fls. 113/118, com acórdão às fls. 

157/159 e certidão de trânsito em julgado às fls. 161.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar a Ação em Fase de Cumprimento de Sentença, 

como exequente: Amarildo dos Santos, e como executado: Banco Toyota 

do Brasil S/A.

II – Indefiro o pedido de fls. 163/168, por não ser a via adequada a tal 

pleito, devendo pleitear em ação própria. Ademais, o objetivo da ação aqui 

proposta (Revisional de Contrato) foi atingido, não havendo o que ser 

pleiteado além do apreciado e julgado na presente demanda.

III – Diante do pleito do exequente de fls. 170/171, defiro-o e determino a 

remessa dos autos à contadora judicial para cálculo e atualização do 

débito, nos parâmetros da sentença de fls. 113/118 e acórdão de fls. 

157/159, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, remetam-se os autos ao contador judicial.

IV – Vindo aos autos o cálculo, intimem-se as partes a se manifestarem, 

no prazo legal.

V – Após, certifique-se e retornem os autos conclusos para análise dos 

embargos de declaração e posteriores manifestações.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.
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Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780175 Nr: 33697-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISA FERNANDA FIGUEIREDO LENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA FERNANDA FIGUEIREDO 

LENZI - OAB:12.859 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, conforme 

certidão de fls. 77.

II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523 

do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851172 Nr: 54139-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE FIGUEIREDO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE ELLEN DE CARVALHO 

TEIXEIRA SANCHES - OAB:220568, MARCUS VINICIUS GUIMARÃES 

SANCHES - OAB:195084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145/MT, JOSÉ CARLOS 

DAMACENO JUNIOR - OAB:18.098

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817400 Nr: 23826-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORLD SAT COM. E ASSIST. TEC. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 923323 Nr: 45411-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSY CARLEM SERAFIM OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 Vistos etc.

Cumprido pelo executado o determinado na decisão de fls. 72, com os 

documentos de fls. 74/76.

Como determinado no item III da referida decisão de fls. 72, posto que o 

Código prevê que, sendo possível a liquidação da sentença por cálculo 

aritmético, como é o caso dos autos, o credor requererá o cumprimento da 

sentença, na forma do artigo 524, instruindo o pedido com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

Novamente, intime-se o exequente para que traga a planilha atualizada de 

todo o valor que pretende executar, em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795257 Nr: 1589-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA SIQUEIRA BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, 

declarando satisfeita pela parte requerida com a apresentação da cópia 

da Cédula de Crédito Bancário e Proposta de Adesão ao Seguro de 

Proteção Financeira, fls. 40/42, documentos que aludem ao pedido 

inicial.Proceda a Secretaria à alteração do polo passivo para BV 

Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, fazendo constar na 

capa dos autos e no sistema Apolo, diante dos documentos constantes 

dos autos, com quem foi realizado o contrato.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, de 

acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do CPC.Decorrido o prazo 

recursal, disponibilize-se à requerente os documentos apresentados pelo 

requerido, acostados às fls. 40/42 (Cédula de Crédito Bancário e Proposta 

de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira), substituindo-os por 

fotocópia.Após, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
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intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1153343 Nr: 33197-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA FRANCISCA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A - BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Ante o exposto, declino a competência do processamento da causa para 

a Comarca de Várzea Grande/MT, para onde determino sejam os autos 

remetidos, após a baixa e anotações de praxe.Custas pela requerente, 

obrigação que fica suspensa por ser a requerente beneficiária da 

assistência judiciária, consoante Lei 1.060/50.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1125326 Nr: 21057-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE DA SILVA BOLITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, afasto os pedidos da requerida em sede de contestação, e, 

de consequência, concedo ao requerente a busca e apreensão do bem, e 

à requerida que pague em 05 (cinco) dias o débito do valor dado à causa 

devidamente atualizado, ressaltando que apenas com tal pagamento 

cessará a ordem de busca e apreensão do bem.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor 

da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária os quais aqui lhe concedo, consoante Lei 1.060/50.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 815142 Nr: 21595-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:12900

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1154800 Nr: 33842-06.2016.811.0041

 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 CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRÊNIO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 82.306,81 (oitenta e dois 

mil, trezentos e seis reais e oitenta e um centavos) em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do CPC.3. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral no prazo 

de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante 

os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. Intime-se 

o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 265116 Nr: 22974-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA SANTANA DE 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 132.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como Ação em Fase de Cumprimento de Sentença, 

exequente: Banco Bradesco S/A e executado: Maria de Fatima Oliveira 

Lopes.

II – Antes de analisar o pedido de fls. 149, intime-se o Banco exequente 

para se manifestar acerca dos comprovantes de fls. 105/109 e 111/114 

trazidos pela executada, aduzindo tratar de pagamento realizado das 

parcelas aqui cobradas ao Escritório credenciado do exequente, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1027848 Nr: 35741-73.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL REZENDE LUKSCHAL ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressalto que nos autos, às fls. 57/58, consta o resultado de busca de 

endereço do requerido junto ao sistema Infojud.

Assim, defiro o pedido de fls. 68 para consulta dos referidos dados pelo 

Sistema Bacenjud:

- Gabriel Rezende Lukschal Zanon, CPF n. 079.415.466-20.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1131127 Nr: 23448-37.2016.811.0041

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN LUCAS DE PROENÇA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 10.213,22 (dez mil, 

duzentos e treze reais e vinte e dois centavos) em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do CPC.3. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral no prazo 

de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante 

os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. Intime-se 

o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112223 Nr: 15612-13.2016.811.0041

 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): ROBERTO FIRMINIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 12.371,31 (doze mil, 

trezentos e setenta e um reais e trinta e um centavos) em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do CPC.3. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral no prazo 

de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante 

os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. Intime-se 

o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1102889 Nr: 11665-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ASSUNÇÃO SIQUEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS F. 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 825691 Nr: 31667-44.2013.811.0041

 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: FABIANA SILVA CAMPELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 193, posto que os documentos ali trazidos como 

cópias, não se tratam de depósitos judiciais, na Conta Única do Estado de 

Mato Grosso, e sim pagamentos feitos ao Banco HSBC.

Intime-se a requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1089975 Nr: 6151-17.2016.811.0041

 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: CLÉSIO ANTONIO LOPES HOLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rapahel Fernandes Fabrini - 

OAB:6.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a documentação trazida pelo Banco requerido, por se 

tratarem de documentos novos, intime-se o requerente para que se 

manifeste nos autos acerca da petição e documentos de fls. 270/276, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1013113 Nr: 28889-33.2015.811.0041

 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: FERNANDO JOSÉ DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Expeça-se alvará em favor do banco, do valor depositado na Conta Única, 

extrato que acompanha a presente decisão, na forma indicada à fl. 228-v, 

com os rendimentos creditados no período.

Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742199 Nr: 39074-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R A COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS 

LTDA - ME

 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: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que há depósito nos autos, designo o dia 07/11/2018, às 

16:00 horas, para audiência de conciliação, devendo as partes 

comparecem munidas com PROPOSTAS DE ACORDO.

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 391354 Nr: 27050-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, de consequência, condeno 

o requerente no pagamento das custas processuais e deixo de 

condená-lo no pagamento de honorários advocatícios da parte contrária 

por esta não ter sido citada.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos 

autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851745 Nr: 54665-06.2013.811.0041

 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: SALESIO BLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PASQUALI PARISE 

- OAB:OAB/SP 155574, WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 

116.196

 Vistos etc.

I – Diante do extrato do processo junto ao SisconDJ informando que não 

há depósito efetuado pelo requerente nestes autos, não havendo nestes 

autos comprovação de depósito das parcelas contratadas, revogo a 

antecipação de tutela concedida às fls. 32/33, no tocante à autorização 

para consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas para a 

consequente exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito e manutenção da posse do bem.

II – Intime-se o requerido para manifestar acerca da petição de fls. 76/77, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1333563 Nr: 16320-92.2018.811.0041

 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: FRANCISCO FERNANDES DE MELLO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, GILMAR DE ALMEIDA 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência.

Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

II – Recebo os presentes embargos de terceiro para discussão, e, de 

consequência, a teor do que dispõem o art. 678 do Código de Processo 

Civil, suspendo as medidas constritivas sobre o bem descrito às fls. 27, 

até o deslinde da presente.

 Da análise sumária dos autos, a liminar requerida comporta acolhida, pois 

devidamente demonstrados os pressupostos autorizadores de sua 

concessão. Com efeito, verifico que o embargante é possuidor do veículo, 

consoante comprovam os documentos de fls. 24/84.

Vale ressaltar também que o registro da ação executiva, e possível 

penhora do bem, poderão acarretar prejuízos ao embargante, caso a ação 

executiva venha a prosseguir.

Pelo exposto, defiro o pedido liminar e determino oficie-se ao 

Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso – Detran/MT para que 

proceda à baixa da averbação de existência da Ação de Execução de 

Título Extrajudicial no prontuário do veículo marca/modelo FORD/KA FLEX, 

placa NJD 3743, cor PRATA, ano de fabricação/modelo 2009/2009, 

renavam 131645803, chassi n. 9BFZK53A99B096897, bem como 

proceda-se à baixa de restrição inclusa junto ao Sistema Renajud.

Pelo exposto, citem-se os embargados para contestarem os presentes 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado as 

advertências dos artigos 341 e 344, do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 838183 Nr: 42896-98.2013.811.0041

 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): SUELY MENDES TEIXEIRA

 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: CLAUDIA INFANTINO 

MARTINS - OAB:10.177/MT, RICHARD RODIRGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.602

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 305 de 767



Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor do 

débito, nos parâmetros determinados conforme sentença de fls. 55/57 e 

acórdão do Recurso de Apelação às fls. 87/89.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126437 Nr: 21466-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ YVES SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO SAGA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MIGUEL DE ARRUDA 

PELISSARI - OAB:15112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:4680/PR

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 869206 Nr: 8935-35.2014.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILAN SERVIÇOS E PLANEJAMENTO LTDA, 

RUBEN DARIO MILAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 41/43, juntou as 

publicações do edital de citação dos requeridos Milan Serviços e 

Planejamento Ltda e Rubem Dario Milan Pereira.

Extrai-se da certidão de fls. 45 que, embora citados por edital, os 

requeridos não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 45 que informa que os requeridos 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 13085 Nr: 14525-18.1999.811.0041

 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): JCM ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BENEDITO GONCALVES 

NETO - OAB:2842/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com transito em julgado, fls. 98.

Em vista disso, proceda-se às anotações de na capa dos autos e no 

sistema Apolo, fazendo constar como Ação Monitória em fase de 

Cumprimento de Sentença.

II – Antes de analisar o pedido de penhora em contas do executado, tenho 

que, compulsando minimamente os autos, este não foi intimado para 

cumprir a sentença (execução de título judicial à época), apesar de 

algumas tentativas de localização de bens deste.

Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523 do 

CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 774279 Nr: 27472-50.2012.811.0041

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência de resultado da pesquisa junto ao sistema Bacenjud, 

como determinado em decisão de fls. 101, proceda-se à consulta.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789754 Nr: 43780-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISMAR NEGRISOLI COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DE MORAES 

JÚNIOR - OAB:6208 - MT, JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - OAB:6063/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789673 Nr: 43690-56.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY SANTANA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 85/88 e 91/95, 

juntou as publicações do edital de citação do requerido Sidney Santana 

Magalhães.

Extrai-se da certidão de fls. 96 que, embora citado por edital, o requerido 

não apresentou defesa e nem pagou o débito.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 96 que informa que o requerido 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia, dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.
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Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 387176 Nr: 22999-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 990764 Nr: 18835-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASO MACHADO DE BRITO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - 

OAB:, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 Vistos etc.

Não havendo medidas urgentes a serem apreciados nestes autos, até o 

presente momento, aguarde-se na Secretaria o julgamento do Conflito de 

Competência suscitado de n. 1005081-37.2017.8.11.0000.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745442 Nr: 42585-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PAULA BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:30.820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1322085 Nr: 13818-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A - CRÉDITO IMOBILIÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 (...) Operada a novação das dívidas pela aprovação do plano de 

recuperação judicial segundo as formalidades legais, tem-se que esta 

causa extintiva da obrigação inicialmente pactuada fica sujeita a tornar-se 

sem efeito pela ocorrência da falência da empresa.Bem ainda, tenho que 

deve ser considerado o artigo 47 da referida Lei, que explica o objetivo do 

instituto:Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a 

superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim 

de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”.Por outro lado, vejo que o débito aqui discutido se encontra 

arrolado no rol da recuperação judicial.Dessa forma, é de extrema 

importância a suspensão da ação, a fim de viabilizar à empresa executada 

a superação da situação da crise econômica e financeira que atravessa, 

principalmente, considerando-se que o integral cumprimento do plano de 

recuperação judicial e quitação dos débitos nesta arrolados, ensejará a 

extinção do débito discutido na execução apensa.Desta forma, o 

cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial deferido implicará 

na satisfação do crédito buscado na execução.Todavia, não havendo 

notícias do cumprimento integral do Plano, não é cabível a extinção da 

execução, como almejam os embargantes, permanecendo o interesse de 

agir do banco exequente, ora embargado.Entretanto, em razão da 

prejudicialidade externa ocorrida pelo deferimento do plano de 

recuperação judicial da empresa incluindo-se o débito exequendo, cabível 

a suspensão do feito.Assim, determino a suspensão do feito, até a 

realização da Assembleia Geral de Credores.Cabendo às partes 

comprovarem nos autos a realização desta.Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1324898 Nr: 14528-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DE FIGUEIREDO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIBRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE ELLEN DE CARVALHO 

TEIXEIRA SANCHES - OAB:220.568/SP, MARCUS VINICIUS GUIMARÃES 

SANCHES - OAB:195084/SP

 Vistos etc.

Ante a extinção da ação principal apensa (de n. 54139-39.2013, código 

851172), foi a Execução embargada julgada extinta.

Diante disso, julgo e declaro extintos os presentes embargos pela evidente 

perda do seu objeto, consoante o art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1109248 Nr: 14367-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se a suspensão determinada nos Embargos à Execução 

apensos (de n. 13818-83.2018 – código: 1322085).

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 787286 Nr: 41208-38.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO, LUIZ 

CLÁUDIO DE MOURA CARVALHO, DÉBORA LUZIA DAL PONTE 

CARVALHO, RITA DE CASSIA MOURA CARVALHO LAURIS, JOSÉ 

ROBERTO PEREIRA LAURIS, FABIANA DE MOURA CARVALHO

 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:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 101, posto que o requerente tem que comprovar 

suas alegações.

Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 775693 Nr: 28954-33.2012.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783461 Nr: 37174-20.2012.811.0041

 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: ILMA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO VOTORANTIM S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO HENRIQUE DE 

AMORIN MELO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG, 

TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Vistos etc.

Antes que seja analisado qualquer pleito nesta demanda, inclusive quanto 

ao acordo de fls. 326, diante da petição de fls. 322 com informação de 

falecimento da requerente, tenho devem ser cumpridas as exigências 

determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, ambos do Código 

de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das 

partes, não a simples comprovação da morte da parte, mas sim, a 

identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo ativo da 

demanda.

Dessa forma, a parte requerente deve ser representada, judicialmente, 

nos termos da legislação processual vigente da seguinte forma:

a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação 

de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o 

inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem 

incluídos nos bens arrolados;

c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento 

dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de 

declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, 

se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos 

nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.

Assim, cumpra o patrono da parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, 

com o acima determinado, tomando as providências necessárias no 

sentido de regularizar o polo ativo da demanda, sob pena extinção da 

ação e arquivamento do feito.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 285034 Nr: 7718-98.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718358 Nr: 14392-53.2011.811.0041

 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: EROLTILDES SILVA RONDON DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO TARGINO DA 
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SILVA - OAB:OAB RJ 171.325

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

II – Diante da petição do Banco executado com comprovante de 

pagamento às fls. 147/152, com a concordância expressa do patrono do 

exequente pleiteando o levantamento da quantia às fls. 154, constato o 

cumprimento integral da obrigação pelo executado, julgo e declaro extinto 

o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 152), e suas 

devidas correções, ao patrono do exequente, consoante informações de 

fls. 154.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. Fica autorizado 

às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 

06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732762 Nr: 28966-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DIOGO

 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:

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar a ação como Monitória em fase de Cumprimento 

de Sentença.

II – Defiro o pedido de fls. 72, para tanto, intime-se o executado, nos 

termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 768835 Nr: 21758-12.2012.811.0041

 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: PAULO ROGÉRIO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETTO - 

OAB:3677-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 181.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como ação em fase de cumprimento de sentença – 

Execução de Honorários, como exequente: Mauro Paulo Galera Mari e 

como executado: Paulo Rogério Riva.

II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, I e 523 do 

CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754703 Nr: 6696-29.2012.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL BENEDITO SANTANA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754430 Nr: 6410-51.2012.811.0041

 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: CDCDLADADCNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/0, DIEGO A VARGAS NUNES - OAB:10.220, EDUARDO 

THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 726686 Nr: 22508-48.2011.811.0041

 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: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA MONTEIRO MOSENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 69.477,15 (sessenta e 

nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos) em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

CPC.3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral 

no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, 

consoante os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. Intime-se 

o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 204471 Nr: 18476-10.2005.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA MARTINS ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos pela ausência da execução da 

liminar.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 774660 Nr: 27878-71.2012.811.0041

 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): ANDERSON KRENZLIN BOLL, CAMILA 

DEMETRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O, BRENNO DE PAULA MILHOMEM - OAB:17720/MT, JAIR 

DEMETRIO - OAB:15904

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que às fls. 90/127 

compareceram os executados aos autos informando a propositura de 

ação revisional em trâmite perante a Comarca de Várzea Grande/MT.

Em consulta à referida ação, a mesma foi julgada parcialmente procedente 

e o recurso proposto em face desta foi desprovido.

Assim, com o trânsito em julgado da referida sentença, para que sejam 

analisados os pedido de fls. 171/173, deve o exequente trazer o novo 

cálculo do débito dos executados como redimensionado na mencionada 

ação revisional do contrato objeto da presente demanda (código 291370 – 

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea 

Grande/MT), no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 390059 Nr: 25637-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, BRUNO POMPEO FELIX, CONSPAVI - CONSTRUÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES BATISTA 

SANTOS - OAB:108354, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 2009, 

seguindo o exequente em busca da satisfação do crédito há mais de 09 

(nove) anos.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

crédito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ/MT.

II – Intime-se ainda o exequente, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 114/116, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 952585 Nr: 1247-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MAXIMO RODRIGUES DO NASCIMENTO 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 129/130, e para tanto, expeça-se alvará em 

favor do douto patrono da exequente, na forma indicada à fl. 130, 

conforme autoriza a procuração acostada à fl. 112, com os rendimentos 

creditados no período.

II – Esclareça a Secretaria se houve o encaminhamento do ofício de fl. 128 

à Conta Única, bem ainda, se existe resposta daquele órgão quanto ao 

cumprimento do ofício.

Após, voltem-me os autos em conclusão.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 398366 Nr: 32024-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CORREA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A

 Vistos etc.Trata-se de pedido de execução de astreintes por 
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descumprimento de decisão proferida nos autos da presente Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato com pedido Parcial 

de Tutela Antecipada por Ivan Correa Gonçalves em face de BV 

Financeira S/A, devidamente sentenciada em razão de homologação de 

acordo às fls. 131, com trânsito em julgado, fls. 175.Comparece o 

exequente às fls. 140/147 e 143/145, informando o descumprimento do 

acordo por parte do executado, quanto a baixa no gravame do bem no 

Detran/MT.Em decisão judicial de fls. 146, o Juízo indeferiu os pedidos do 

exequente, tendo em vista que restou consignado no acordo, item 8, fls. 

127, que a liberação do veículo seria procedida após o pagamento do 

boleto bancário e do levantamento integral dos valores depositados nos 

autos. Na mesma decisão, foi determinada a intimação do executado para 

levantamento do alvará e liberação/baixa do gravame incidente no veículo 

descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais).(...).Cumpre relevar a natureza da obrigação objeto do 

descumprimento – baixa do gravame do veículo, a qual traduz gravidade, 

ao privar o ora exequente de vender o bem descrito na inicial, mas que 

não poderá discrepar, sobremaneira, dos parâmetros adotados na 

espécie, para reparação moral em hipóteses semelhantes.Nesse passo, a 

redução da multa diante das peculiaridades do caso, é medida que se 

impõe, uma vez que o valor inicialmente fixado se tornou excessivo.Assim, 

a redução das astreintes para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), além de reparar, de forma indireta, o eventual abalo moral, agrega 

um valor pelo descumprimento da determinação judicial por parte do banco 

executado.Posto isso, nos termos do § 1º, I, do artigo 537 do CPC, reduzo 

de ofício, o valor fixado a título de astreintes para o importe de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais).Intimem-se as partes, servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Decorrido o prazo de recurso desta 

decisão, certifique-se e retornem os autos em conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792615 Nr: 46710-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBROZIO PEREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento da sentença proferida às fls. 82/84, que 

transitou em julgado.

À fl. 85 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 86.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 89, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, satisfazendo 

a execução.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, em favor da 

exequente, na forma indicada à fl. 89, conforme autoriza a procuração de 

fl. 07, com os rendimentos creditados no período.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1037447 Nr: 40302-43.2015.811.0041

 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: BEATRIZ TEREZINHA TRIGUEIRO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento da sentença, trânsito em julgado, fl. 158.

À fl. 160 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 162.

Diante da concordância da exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 165, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, 

satisfazendo a execução.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, em favor da 

exequente, na forma indicada à fl. 165, conforme autoriza a procuração 

de fl. 17, com os rendimentos creditados no período.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 832871 Nr: 38429-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALEXANDRE BARROS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Diante das certidão dos Oficial de Justiça, vinda à fl. 62, 

dando conta da impossibilidade de localizar o executads, aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Bem ainda, em entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante 

as disposições do Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro 

o pedido de arresto, constrição, “online” constante de fls. 64/65 e, para 

tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

(...) constituo como Termo de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência do 

arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.II – Intime-se o banco exequente para providenciar 

o andamento do feito, efetivando a citação do executado, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407262 Nr: 39356-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação do requerente de fls. 219/220, verifico que não 

cumpriu o requerente com o determinado no item III da decisão de fls. 201.

Ressalto, mais uma vez, que equivocado valor dado à causa (fls. 

184/187), consoante artigos 292 e 319, ambos do CPC.

Assim, novamente, determino ao requerente que emende o valor dado à 

causa em seu pleito de conversão da ação, à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo levar em consideração o valor inicial (fls. 08/13), 
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bem como diante da apreensão de 02 (dois) bens às fls. 154 (21/07/2012), 

sob pena de indeferimento do pedido de conversão da ação, petição 

inicial, e extinção da ação.

II – Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos, com 

urgência, para análise do pleito do requerente de fls. 184/193.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 389518 Nr: 25051-92.2009.811.0041

 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: DENYSE DE ÁVILA CUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado às fls. 479.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Diante da certidão de fls. 494 e do pleito do Banco requerido de fls. 482 

e 496, para a devida liquidação de sentença, se faz necessária a 

realização da perícia contábil.

Assim, em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, 

determino a realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio 

como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, 

contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo o 

Banco requerido arcar com os honorários periciais, posto que pleiteou a 

realização da perícia para liquidação da sentença.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

III – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 830139 Nr: 35865-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o feito ainda deve permanecer 

suspenso, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em 

específico a decisão proferida no RE 591.797/SP, cuja cópia foi acostada 

pela requerente à 167/169.

Ademais, vejo que a autora expressamente manifesta seu interesse em 

aderir ao acordo realizado no Superior Tribunal de Justiça, acerca das 

ações coletivas que pleiteiam expurgos, de forma que deve aderir ao 

pacto, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STJ.

Com efeito, a adesão é voluntária, e deve ser realizado através da 

plataforma eletrônica, criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal.

Para aderir se faz necessário acessar a plataforma eletrônica, criar um 

login com o número do CPF, e-mail e senha, e para tanto, deve a 

r e q u e r e n t e  o u  s e u  d o u t o  p a t r o n o  c o n s u l t a r : 

https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 972980 Nr: 10676-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO AUGUSTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1057454 Nr: 49764-24.2015.811.0041

 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 CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES PATROCINIO ALMEIDA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que foi 

afastada a teoria do adimplemento substancial em sede de Agravo de 

Instrumento n. 1006649-88.2017.8.11.0000, desta feita, REVOGO a 

decisão de fls. 43.2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do 

débito.Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem marca HONDA, 

modelo XRE 300, ano de fabricação/modelo 2014/2014, cor BRANCA, 

chassi 9C2ND1110ER020475, placa QBD 9885, renavam 1009521800, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias.3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do CPC.4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento.5. Fica 

autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial.6. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do CNJ.7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA.8. Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
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cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 866719 Nr: 6949-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INACIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:MG/106.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1040963 Nr: 42062-27.2015.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN CRISTINA CARMO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, devendo 

passar a integrá-lo Itapeva VII Multicarteira - Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados, registrando-se a alteração no 

sistema Apolo e na capa dos autos.

II – Posteriormente, intime-se a parte requerente, pessoalmente (via postal, 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422422 Nr: 7404-50.2010.811.0041

 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): MARCELO APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 Vistos etc.

I – Tendo em vista as certidões de tempestividade dos Recursos de 

Apelação de fls. 134 e 142, recebo as apelações de fls. 126/132 e 

137/140, respectivamente, em seus regulares efeitos.

II – Diante das apresentações das Contrarrazões aos Recursos de 

Apelação às fls. 148/152 e 144/146, respectivamente, subam estes autos 

à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos 

de estima.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783262 Nr: 36954-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÁRZEA GRANDE SERVIÇOS POSTAIS LTDA, 

CRISTIANA FERRACINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Trata-se ação ordinária de revisão, em fase de cumprimento de sentença 

de honorários arbitrados em favor da Dra. Cynthia Katheuscia da Cruz e 

Silva Carvalho, consoante sentença proferida às fls. 362/368, com trânsito 

em julgado, fl. 413.

À fl. 416 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 417.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 421, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, 

satisfazendo a execução.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo no tocante aos 

honorários arbitrados em favor da patrona da parte autora, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, em favor do 

exequente, na forma indicada à fl. 417, com os rendimentos creditados no 

período.

 Após, diante do silêncio do patrono do banco no que tange aos seus 

honorários, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 233097 Nr: 2445-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO CARVALHO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, JEFFERSON CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA- COMODORO - OAB:, JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 156.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 158/160.

 III – Compulsando os autos observo que apesar do comparecimento 

espontâneo do banco, à fl. 163, efetuando depósito, discordou o 

exequente com o pagamento efetuado, aduzindo ter sido realizado a 

menor.

 Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil, para complementação do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 724542 Nr: 20210-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODEP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BANCOS SOCIEDADE 

ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 

OAB:6.220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - 

OAB:104430/SP

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença, das astreintes, de fls. 

198. Intime-se o Banco executado na forma indicada no artigo 513, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, 

nos termos do artigo 523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1183653 Nr: 45019-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDILSON LOURENÇO DE MOURA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DAVID MARTINS 

SANTANA - OAB:20788/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464458 Nr: 32367-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no Agravo de 

Instrumento n. 1010693-53.2017.8.11.0000, foi revogada a decisão que 

determinou ao requerente trazer os documentos que embasam seu pedido 

inicial.

Assim, intime-se o Banco requerido para que traga aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, a integralidade do contrato de n. 729141277.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1039752 Nr: 41479-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICAEL MARCELO PIZATE DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – A petição de fls. 100 protocolada pelo requerente, não foi direcionada 

corretamente para estes autos, assim, desentranhe-se a petição de fls. 

100, entregando-a ao patrono subscritor.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar regular andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 863896 Nr: 4723-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENDY NODA RODRIGUES TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1095900 Nr: 8779-76.2016.811.0041

 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): PEDRO PAULO LURISOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de fls. 39/40, por conter informações 

conflitantes.

Assim, intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para regularizar seu pleito de fls. 39 com a planilha 

de fls. 40, quanto ao valor dado à causa, dando o efetivo andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1142832 Nr: 28619-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E SERVIÇOS DE MARCENARIA 

ALVES PEREIRA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro 

porque que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, 

que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no 

bem objeto da inicial.

 Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de 

CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1111798 Nr: 15418-13.2016.811.0041

 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 BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2M GUINCHOS E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 143.774,85 (cento e 

quarenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos) em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do CPC.3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil.4. Fixo desde 

já honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida (item 02), e que 

se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do §1º do artigo 

827 do Código de Processo Civil.5. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça.6. Intime-se o exequente para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado.Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 923389 Nr: 45447-17.2014.811.0041

 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: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO TEODORO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 459794 Nr: 29215-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR SILVA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891977 Nr: 24524-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLICY MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:16750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Vistos etc.

Diante do depósito dos honorários do perito às fls. 165/167, autorizo o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada em 

favor do perito nomeado, a ser liberado antes da realização da perícia.

Ressalto que o restante deve ser liberado após a apresentação do laudo 

pericial.

 E, para tanto, deve o Sr. Perito trazer aos autos os dados corretos, como 

CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 

10, § 5º da Resolução n. 15/2012/TP, em 05 (cinco) dias.

Desde já, designo o dia 05/11/2018, às 14:00 horas para o início dos 

trabalhos periciais.

Intimem-se o perito nomeado, as partes e seus patronos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 900343 Nr: 30101-26.2014.811.0041

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLAN NILO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 48.791,37 (quarenta e oito 

mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos) em 03 (três) 

dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de 

Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

CPC.3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral 

no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, 

consoante os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. Intime-se 

o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 888228 Nr: 22028-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO JOSÉ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126504-SP

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado às fls. 197.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não 

há conta para o referido processo, estando depositado nos autos 

apensos, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder 

Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do numerário 

depositado neste feito às fls. 161/163, no prazo de 02 (dois) dias.

III – Conforme sentença de fls. 148/152, traga o patrono do embargante, 

em 05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu 

nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o 

artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP.

IV – Após, expeça-se competente alvará para levantamento da quantia 

depositada, e suas devidas correções, ao patrono do embargante, por se 

tratar de pagamento de honorários advocatícios, consoante dados a 

serem informados pelo mesmo.

V – Cumpridos os itens anteriores, em vista do silêncio das partes, 

conforme certidão de fls. 200, desapensem-se os autos, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1139138 Nr: 27065-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CORREA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOM SUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIANE FERNANDA DA SILVA - 

OAB:18.863-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 958169 Nr: 4044-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Vistos etc.

I – Diante do equívoco cometido por este juízo quando da determinação de 

item II da decisão de fls. 605, em momento inoportuno, visto que o perito 

ainda não se manifestou nos autos, determino a intimação do perito 

nomeado às fls. 584, item IV, para que este se manifeste.

II – Após, cumpra-se o item V da decisão de fls. 584.

III – Em seguida, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos 

para, ai sim, possa ser efetivada, ou não, a determinação de item II de fls. 

605 e manifestações posteriores existentes.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 989246 Nr: 18199-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GOMES, ENIDIA MENDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT

 Vistos etc.

Para tentar solucionar o conflito entre as partes, designo o dia 08/11/2018, 

às 14:30 horas, para audiência de conciliação, devendo as partes 

comparecem munidas com propostas de acordo.

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 337208 Nr: 8178-51.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR MEJIA AGUIRRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 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: MARIANE CARDOSO 

MACARAVICHI - OAB:30.264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:30.820/RS

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, fazendo 

constar como: Cumprimento de Sentença.
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II – Diante do pleito da manifestação do requerente de fls. 138/140, 

expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia depositada, 

e suas devidas correções, ao patrono do mesmo, consoante informações 

constantes na referida petição, por tratar-se de depósitos efetuados pelo 

mesmo nos autos no decorrer da ação.

III – Cumpridos os itens anteriores, diante da certidão de trânsito em 

julgado de fls. 127, dê-se baixa na distribuição e retornem novamente os 

autos ao arquivo com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 861820 Nr: 3172-53.2014.811.0041

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. RODRIGUES ROMERO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 77/78 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 347990 Nr: 18412-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, 

MAURO A DE MOURA APOITIA - OAB:11.896 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENDORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 832529 Nr: 38121-40.2013.811.0041

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ao contido na petição de fls 86/87 é necessário a juntada 

da Guia de pagamento, haja vista que por meio do número da mesma é 

efetuado o pagamento das diligências do Srs Oficiais; importa ressaltar 

que trata-se de secretaria na qual consta em trâmite mais de sete mil 

processos, e um número exíguo de servidores, desta feita necessário se 

faz em nome do princípio da cooperação (art.6º do CPC) a devida 

instrução dos feitos a fim de evitar RETRABALHOS, dando o devido 

prosseguimento aos autos, haja vista que os presentes autos 

permanecem paralisados a quase 02 (dois) anos em face da não juntada 

correta das diligências do Sr. Oficial, ensejando inúmeras juntadas e 

intimações inócuas, corroborando em uma justiça lenta e tardia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1025744 Nr: 34676-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUMENGH DE ALMEIDA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Expeça-se o mandado de citação de fls. 41/42, para cumprimento no 

mesmo endereço, tendo em vista que o comprovante de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça encontra-se juntado às fls. 47.

II – Intime-se o exequente, para trazer aos autos a planilha atualizada do 

débito, a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 48, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1017084 Nr: 30613-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 92, e para tanto, procedo à 

consulta de bens do executado pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT): Gerson Manoel da Silva – CPF n. 007.083.821-69, 

fls. 04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792415 Nr: 46510-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINETE ADELINA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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 a Certidão de crédito expedida, sob pena de arquivamento dos 

autos no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 5056-79.1998.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NAGIB SADDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Ante a extinção da ação principal apensa (de n. 2018-30.1996, código 

91493), foi a Execução embargada julgada extinta.

Diante disso, julgo e declaro extintos os presentes embargos pela evidente 

perda do seu objeto, consoante o art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404613 Nr: 36412-09.2009.811.0041

 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): BONASSINA E FREIRE LTDA, JOSE 

FRANCISCO FREIRE, ROSMERI TERESINHA BONASSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 97 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 220.424,77 (duzentos e vinte mil quatrocentos e vinte e 

quatro reais e setenta e sete centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: 

Bonassina e Freire Ltda – CNPJ n. 08.034.013/0001-93, José Francisco 

Freire – CPF n. 296.334.942-49 e Rosmeri Teresinha Bonassina – CPF nº 

812.597.607-82, fls. 08/09, e, consequentemente, formalizo o protocolo, 

cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117562 Nr: 17721-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA 

MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR 

- OAB:8.194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo de intimação das 

partes da decisão de fls. 84.

Após, renove-se a conclusão.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 801132 Nr: 7563-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO BENEDITO DE SOUZA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREFISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128.457/SP

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado, fls. 157.

II – Defiro o pedido de levantamento do valor pago pelo banco executado a 

título de honorários advocatícios, às fls. 142, pedido de fls. 149/150. E 

para tanto, expeça-se o competente alvará em favor do patrono da 

exequente na forma, indicada às fls. 150, com os rendimentos creditados 

no período.

III – Em razão da divergência quanto ao valor do débito exequendo, tendo o 

banco executado apresentado valor às fls. 138/147 e a exequente às fls. 

149/155, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do 

valor do débito, nos termos da sentença de fls. 134/137.

 Vindo o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 73453 Nr: 6539-08.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARTINEZ IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 158 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 8.810,87 (oito mil oitocentos e dez reais e oitenta e sete 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado: Roberto Martinez Irgang – CPF nº 

328.711.201-53, fls. 03, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intime-se o executado, dando-lhe, ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 781878 Nr: 35497-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDSON ZEFERINO DE PAULA - ME, LUIZ 
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EDSON ZEFERINO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud, em 

relação à Receita Federal, dos executados:

 - Luiz Edson Zeferino de Paula Me, CNPJ nº. 13.877.289/0001-73;

- Luiz Edson Zeferino de Paula, CPF nº 522.245.381-20.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 27059 Nr: 387-75.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Econômico S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE CASTRO, VANDERLEY 

SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 127, e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Renajud (Detran/MT): Luis Carlos de Castro, CPF n. 326.021.701-00 e 

Vanderley Souza Amorim, CPF 140.448.3681-00, fl. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 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.: 446363 Nr: 20692-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A - (SUCESSOR POR 

INCORPORAÇÃO DO BANCO ABN AMRO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPLANIL MARTINS PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos.

II – Intime-se o exequente para trazer aos autos cópias das matrículas dos 

imóveis indicados, às fls. 194, devidamente atualizadas, no prazo de 05 

(cinco) dias.

II – Intime-se ainda o exequente, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, tendo em vista que a última atualização ocorreu em 2014, a fim 

de possibilitar a análise do pedido de fls. 194, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 361201 Nr: 31226-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT

 Vistos etc.

Intimem-se os executados para manifestarem acerca da petição de fls. 

100, trazendo aos autos a certidão de inteiro teor atualizada do bem 

imóvel, indicado à penhora às fls. 25/28, registrado no Cartório 5º Serviço 

Notarial e Registral de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca 

desta Capital, sob a matrícula nº 23.762. Informando ainda acerca dos 

débitos do bem imóvel, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, certifique o necessários e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 859195 Nr: 1079-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L DE SENA - ME, LUÍS DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS - 

OAB:252.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, tendo em vista que a última atualização ocorreu em 09/01/2014, 

a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 192/193, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1330622 Nr: 15748-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D DE F VITÓRIA CIA LTDA, DEZANIR DE FREITAS 

VITÓRIA, ELIANE SANTOS DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Pugnam os embargantes pela gratuidade da justiça, sob o argumento de 

falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais e nem com os honorários advocatícios.

É certo que a Lei n. 1.060/50, e o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, não faz distinção entre pessoa física ou jurídica para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, porém, as pessoas físicas 

devem comprovar sua condição de miserabilidade, e em relação à pessoa 

jurídica deve-se analisar com cautela, sempre condicionado à 

comprovação inequívoca da incapacidade financeira da parte, o que não 

ocorreu no presente caso.

Assim, intimem-se os embargantes para que comprovarem a sua 

incapacidade financeira ou recolher as custas e taxa judiciárias, para o 

qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 962379 Nr: 5860-51.2015.811.0041

 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: IANA DIANEZ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, EDSON RODRIGUES 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1139542 Nr: 27170-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR BELLO DE MORAES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3.076-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1038009 Nr: 40582-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA, JOSUÉ MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos verifico que o valor dado à causa na exordial às 

fls. 05 diverge do valor informado no demonstrativo de débito às fls. 17 e 

contrato de fls. 12/14.

 Diante disso, intime-se o exequente para sanar a irregularidade, 

promovendo a emenda à petição inicial, alterando o valor da causa e 

promovendo o pagamento das custas complementares, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Após, retornem os autos conclusos para análise da petição de fls. 88/96.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 390055 Nr: 25474-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Tarcisio Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:OAB/MT 4.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178

 Vistos etc.

 I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 72.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o Banco executado para pagamento do débito, na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

nos termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1121177 Nr: 19314-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, WILLIAM JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562

 Vistos etc.

I – Os executados comparecem aos autos às fls. 51/62, informando a 

existência de ação de recuperação judicial, tramitando perante a 1ª Vara 

Cível de Campo Verde/ MT, sob o n. 7612-57.2017.8.11.0041 (código 

133450).

Diante disso, intimem-se os executados para informarem o andamento da 

referida Ação de Recuperação Judicial, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpridos os itens anteriores, retornem os autos conclusos.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 119369 Nr: 23229-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRATIVA DE CONSÓRCIO S.C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ELTON ALAVER BARROSO - OAB:34050/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o 

seguinte entendimento:(...).Com base nestas premissas, conforme já 

demonstrado, o reconhecimento da prescrição intercorrente merece 

acento, na medida em ¬que a impossibilidade de satisfação do crédito 

cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo 

a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 

2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao 

requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1326436 Nr: 14826-95.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINI & CANIATO EDITORIAL (EDITORA TANTA 

TINTA EPP), RAMON FERNANDO CARLINI, ELAINE CANIATO ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WESLEY VALÉRIO - 

OAB:9057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, constato a ausência e divergência de requisitos 

da petição inicial.

Destarte, com fundamento nos artigos 319, I, II e III e IV, e 321 do CPC, 

determino ao requerente que emende a inicial, para que indique a quem é 

efetivamente dirigida a petição inicial (fls. 04 e 14), quem é a parte 

contrária e qual é o tipo da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 701436 Nr: 36057-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido do exequente de fls. 81. Expeça-se o competente 

alvará ao patrono do exequente, da quantia depositada pelo executado 

(fls. 58/59) e atualizada de R$ 46.261,36, por se tratar de valor 

incontroverso, consoante dados informados às fls. 81.

II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523 

do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do Banco executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91493 Nr: 2018-30.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGIBB SADDI, EMILIO JOSE COSENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:5291/MT, MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - OAB:1755/MT

 Vistos etc.

Apesar de devidamente intimado o exequente, por duas vezes, a dar 

andamento ao feito, este permaneceu inerte por quase 01 (um) ano sem 

dar qualquer impulso ao feito. Posteriormente, permaneceram os autos 

arquivados por mais de 13 (treze) anos, sem qualquer manifestação do 

mesmo.

Em consequência, diante do abandono da causa pelo exequente por mais 

de 30 dias, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Em consequência, oficie-se ao Cartório do 6º Ofício Notarial e Registro de 

Imóveis de Cuiabá/MT para que proceda à baixa de arrestos consoante 

Ofício, Mandado e Auto de Arresto de fls. 19/22, enviado cópia destas 

folhas.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 72986 Nr: 5035-35.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO JOSE COSENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, SERASA CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS BANCOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE RICARDA SILVEIRA - 

OAB:127359/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO EXTINTA a presente 

Medida Cautelar Inominada – Código 72986, nos termos do artigo 267, IV e 

806, 808, 811 todos CPC/73, e, de consequência condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% do valor atualizado da causa, em conformidade com o 

artigo 20, §3º, do CPC/73, à cada um dos requeridos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764977 Nr: 17653-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APÍDIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

EDEMIR PASSOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 28, 53, 63 e 68, defiro o pedido de fls. 

65.

Citem-se os executados, por edital, nos parâmetros das alterações 

previstas no artigo 257, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 738530 Nr: 35108-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA NUNES DO REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - CUIABA 

- OAB:

 Vistos etc.Devidamente intimada via edital para o pagamento do débito, a 

executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Tendo em 

vista a citação do Curador Especial, membro da Defensoria Pública às fls. 

50, para apresentação de defesa, o referido manifestou por negativa geral 

às fls. 51, informando que não se verifica vício evidente no contrato 

firmado entre as partes. Sendo assim, aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Defiro o 

pedido de penhora on-line constante de fls. 54/57 e, para tanto ordeno que 

se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando 

o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 12/04/2018 - 

R$ 83.595,31 (oitenta e três ,il quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e 

um centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à executada: Keila Nunes do Rego – CPF n° 

949.594.631-04, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. (...) não se formalizará a penhora quando o seu objeto 

for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 82077 Nr: 223-81.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFERTÃO CUIABANO COMÉRCIO DE CIMENTO 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO, GERSON PINTO, GERSON WELLINGTON 

PINTO, EDSON RICARDO PINTO, PAULO CESAR PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 140/145, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados Gerson Wellington Pinto e 

Paulo César Pinto.

Extrai-se da certidão de fls. 146 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 146 informando que os 

executados deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em 

revelia. Dou-lhe Curador Especial na pessoa do membro da Defensora 

Pública, militante no Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773743 Nr: 26907-86.2012.811.0041

 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): GREISON FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 142.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106596 Nr: 13213-11.2016.811.0041

 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): ALDO LUIZ DALTRO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 97/100, juntou as 

publicações do edital de citação do executado.

Extrai-se da certidão de fls. 102 que, embora citado por edital, o 

executado não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 102 informando que o executado 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 59228 Nr: 16361-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA MONALIZA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, FERNANDO JOSÉ BONATTO - OAB:25698/PR, JOÃO 

ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens dos executados:

 - Cerealista Monaliza Ltda, CNPJ n°. 26.600.908/0001-20;

- Odete de Lima Barros, CPF n° 280.536-991-20.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, no prazo de em 10 

(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 1991, 

seguindo o exequente em busca da satisfação do crédito há mais de 27 

(vinte e sete) anos.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

crédito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ/MT.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718340 Nr: 9133-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIODATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11099, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 180/203, tendo em vista que a sentença de fls. 

179 passou irrecorrida, visto que já devidamente atingida pela preclusão 

pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o que 

somente seria possível através do recurso cabível.

II – Diante da certidão de trânsito em julgado às fls. 205, expeça-se o 

necessário.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos, com 

as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754111 Nr: 6074-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, tendo em vista que a última atualização ocorreu em 2016, a fim 

de possibilitar a análise do pedido de fls. 95/97, no prazo de 05 (cinco) 

dias.
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 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 370158 Nr: 6712-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEIDE RUMANA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 65, e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Renajud (Detran/MT): Rosileide Rumana Vieira, CPF nº 405.539.651-15, 

fl. 08.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 299676 Nr: 13069-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

Distribuidoras de Frutas Pampeana Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325/MT, ROSINAZY SOARES DA ROCHA - OAB:OAB/MT 10.184

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nesta fase do 

processo.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 344275 Nr: 14470-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 904717 Nr: 33361-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EUGÊNIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos etc.I – (...) Vejo do conteúdo do parecer técnico contábil 

apresentado pela Contadoria que os cálculos e apuração do montante 

devido foram realizados dentro dos fundamentos matemáticos, numéricos 

e exatos, que a circunstância exige, bem como, dentro dos parâmetros 

fixados na sentença de fls. 353/357.Assim, ainda existe valor que deve 

ser recolhido pelo banco executado, em favor do exequente.Pelo exposto, 

rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo banco 

executado.II – Bem ainda, homologo o cálculo do débito apresentado pela 

Contadoria às fls. 583/589.Desta forma o montante que permanece 

depositado na Conta Única, extrato que acompanha a presente decisão, 

deve ser liberado em favor do exequente.III – Com efeito, verifico que 

ainda não constou do cálculo da Contadoria os honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), da fase de cumprimento de sentença, fixados na 

decisão de fl. 456, que, portanto, devem ser apurados e pagos pelo 

devedor.IV – Intime-se o banco executado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o pagamento do saldo remanescente do débito apurado 

pela Contadoria, acrescido dos honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), da fase de cumprimento de sentença, fixados na decisão de fl. 

456.V – Decorrido o prazo recursal desta decisão, certifique-se.VI – 

Após, expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, em favor do 

exequente, com os rendimentos creditados no período, na forma indicada 

à fl. 507.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 728252 Nr: 24164-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, fazendo 

constar como: Cumprimento de Sentença.

II – Diante do pleito da manifestação do exequente de fls. 68, expeça-se o 

competente alvará para levantamento da quantia depositada, e suas 

devidas correções, ao patrono do mesmo, consoante informações 

constantes na referida petição, por tratar-se de honorários advocatícios.

III – Cumpridos os itens anteriores, diante da certidão de trânsito em 

julgado de fls. 58, dê-se baixa na distribuição e retornem novamente os 

autos ao arquivo com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 345404 Nr: 15400-70.2008.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDER DE SOUZA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento da sentença proferida às fls. 91/94, parcialmente 

modificada após recurso de apelação, conforme decisão monocrática do 

E. Tribunal de Justiça, de fls. 126/129, com trânsito em julgado, fl. 131.

À fl. 133 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 134.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 137, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, 

satisfazendo a execução.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, em favor do 

exequente, na forma indicada à fl. 137, conforme autoriza a procuração 

de fl. 33, com os rendimentos creditados no período.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 393612 Nr: 29066-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIREDO E DIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 950025 Nr: 60417-22.2014.811.0041

 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): PAULO LEONARDO ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROSSI DA SILVA - 

OAB:19.530/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que já transcorreu prazo superior ao postulado pelo banco 

na petição de fl. 69, intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da petição e documentos de fls. 64/67, 

sendo seu silêncio considerado concordância tácita com o cumprimento 

do acordo ali noticiado.

Decorrido o referido prazo, retornem-me os autos em conclusão, com 

urgência. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 728557 Nr: 24486-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLENE RIBEIRO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 858626 Nr: 565-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Fantinatti de Brito - 

OAB:7980, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - 

OAB:10856

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos verifico que existe diferença entre os 

extratos da Conta Única de fls. 292 e 320, dando a entender que pode ter 

ocorrido a transferência do montante penhorado no rosto dos autos, para 

os autos que tramitam perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra (Feito n. 441-09.1995.811.0055 – código: 1596), em 

duplicidade.

Assim, oficie-se à Conta Única solicitando que preste esclarecimentos 

acerca da data em que foi realizada a transferência da penhora realizada 

no rosto dos autos, em cumprimento ao ofício de n. 284/2018, fl. 315 e dos 

valores que foram transferidos e vinculados, e para tanto, encaminhe-se 

cópia dos documentos de fls. 315/320 e do extrato de fl. 292.

Vinda a resposta da Conta Única, voltem-me os autos em conclusão.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741199 Nr: 37982-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILERIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA CASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18473-A OAB/MT, MOISES 

BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO FELIPE CASTRO 

SOUZA - OAB:14523/MT
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 Vistos etc.

I – Determinada novamente a remessa dos autos à Contadoria Judicial 

para apurar o débito, conforme sentença e acórdãos proferidos nestes 

autos, as partes se mantiveram silentes quanto ao cálculo.

Apesar da manifestação do Banco às fls. 358/373, este não impugnou o 

cálculo, apenas trazendo um cálculo apurado unilateralmente.

Assim, manuseando detidamente os autos, substanciosos os referidos 

cálculos de fls. 331/333, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado 

pela Contadoria às mencionadas fls. 331/333.

II – Assim, intime-se a executada para pagamento do débito apurado às 

fls. 331/333, nos termos dos artigos 513, I e 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação da executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752880 Nr: 4757-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE AMALIA POQUIVIQUI, FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

I – Diante da petição da exequente informando a desistência do recurso de 

agravo de instrumento de n. 1008564-41.2018.8.11.0000, fl. 418, bem 

ainda a concordância do banco com a desistência noticiada, fl. 420, 

homologo o cálculo da Contadoria que aportou às fls. 394/403, 

reconhecendo a existência de débito remanescente.

II – Defiro o pedido manejado pelo banco executado, fl. 420, e lhe concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar nos autos o pagamento do 

remanescente da condenação, apurado pela Contadoria.

III – Defiro o pedido da exequente de fl. 416 e para tanto, expeça-se alvará 

do valor depositado na Conta Única, extrato que acompanha a presente 

sentença, em favor da exequente, na forma indicada à fl. 416, conforme 

autoriza a procuração de fl. 31, com os rendimentos creditados no 

período.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1111831 Nr: 15423-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Indefiro a substituição do polo ativo postulada à fl. 31. Com 

efeito, foi determinado ao exequente que comprovasse a cessão de 

crédito informada, decisão de fl. 51. Todavia, permaneceu o banco inerte. 

Bem ainda, entendo que quem deve diligenciar no sentido de comprovar a 

cessão de crédito é o cedente, parte legítima no processo, não sendo 

função do Juízo produzir prova.II – (...) defiro o pedido de arresto, 

constrição, “online” constante de fls. 49 e, para tanto, ordeno que se oficie 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito (...) constituo como Termo de 

Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o 

executado dando-lhe ciência do arresto formalizado, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.III – Intime-se o banco 

exequente para providenciar o andamento do feito, efetivando a citação 

do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 

485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746334 Nr: 43539-27.2011.811.0041

 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: ADÉLIA PROENÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 147. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Adélia Proença da Silva e como 

executado: Banco Bradesco Financiamento S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 153/155.

 Após, as retificações determinadas no item I, intime-se o executado na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo 

Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado 

Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 95007 Nr: 4767-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17.054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOISIO SANTINI PEDRO - 

OAB:242.261, ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - OAB:18287, 

DAIANE DAMBROS SCHMIDT - OAB:11.765/MT, WILSON ROBERTO 

LAUER - OAB:8331/O

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 327/328. E para tanto, oficie-se ao Juízo da 3ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca de Cuiabá/MT, 

solicitando a baixa da penhora no rosto dos autos realizada nos autos de 

Inventário de n. 10985-59.1999.811.0041 – Código: 106790, emanada por 

este Juízo, encaminhando-se cópia do documento de fl. 99 (frente e 

verso)

II – Certifique-se a Secretaria o cumprimento do item III da decisão de fl. 

293.

Após, retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 771277 Nr: 24338-15.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A, BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96.864/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Vistos etc.

I – Equivocado o item II da decisão de fls. 269 que determinou ao 

requerente indicar o endereço. Assim, indique o requerido Banco Semear 

S/A o endereço correto do referido Banco BGN para que possa ser 

efetivada a determinação de fls. 165, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Cumprido o item I, determino seja oficiado ao Banco BGN S/A, para que 

traga aos autos cópia de todos os contratos firmados entre eles e o aqui 

requerente, como forma de esclarecer o processo supracitado, no prazo 

de 15 (quine) dias.

III – Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840283 Nr: 44699-19.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBROZIO PEREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pela parte 

autora à fl. 125, questionando que todo o trâmite processual ocorreu nesta 

Vara, bem ainda, que o processo já se encontra maduro para julgamento, 

entendo que o pedido não merece guarida.Com efeito, a matéria já foi 

analisada na decisão de fl. 125, tendo o Juízo entendido que por 

possuírem causas de pedir diversas, inclusive o contrato objeto da ação 

serem diferentes, não há motivo para as ações serem julgadas 

conjuntamente, portanto, inexistindo razão para que a distribuição tivesse 

sido realizada por dependência.Não havendo motivos para que a 

distribuição tivesse sido realizada por continência/dependência, a sua 

ocorrência fere o princípio do juiz natural e a regra da livre distribuição dos 

processos, disciplinados na Constituição Federal no art. 5º incisos XXXVII 

e LIII, além de serem normas expressas do Código de Processo Civil, 

conforme arts. 284 e 285.Ademais, a livre distribuição de processos 

mostra-se como instrumento de garantia da imparcialidade do magistrado. 

(...) Já tendo sido a matéria analisada, trata-se de coisa julgada, atingida 

pela preclusão, não havendo mais o que se discutir acerca do tema.Motivo 

pelo qual, indefiro o pedido de reconsideração de fls. 126.Cumpra-se a 

decisão de fl. 125. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106954 Nr: 13364-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO VENDA DE PASSAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, VANDINEI RODRIGUES PIMENTEL

 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 ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única, determinando a localização e vinculação a 

estes autos do valor penhorado e transferido, via sistema Bacen/Jud, 

encaminhando-se cópia do extrato de protocolamento de ordem de 

bloqueio de fl. 63.

II – Certifique a Secretaria acerca da intimação dos executados da decisão 

de fl. 60 e penhora realizada à fl. 63.

III – Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 64/65, e para tanto, 

procedo à consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud 

(Receita Federal) e Renajud (Detran/MT): União Venda de Passag. E Tur. 

LTDA, CNPJ n° 13.299.001/0001-20 e Vandinei Rodrigues Pimentel, CPF n° 

878.771.221-49, fls. 05, fl. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 IV – Indefiro os demais pedidos do exequente postulados às fls. 64/65, 

por absoluta falta de amparo legal. Com efeito, quem deve diligenciar no 

sentido de localizar bens passíveis de penhora não é o Juízo, mas o 

exequente.

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.: 365516 Nr: 3656-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ YUZI KAWAKAMI, JOSIANE PINHEIRO DE 

SOUZA KAWAKAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do 

processo de execução.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o 

requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:

(...).Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1019722 Nr: 31745-67.2015.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189/MT

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes quanto às decisões proferidas pelo STF nos 

recursos: RE n. 591.797, RE n. 626.307 e no Agravo de Instrumento n. 

754.745, em 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos para 

análise do pleito de fls. 56.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 66997 Nr: 4598-23.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO IRGANG LTDA, OMAR 

MARTINEZ IRGANG, ROBERTO MARTINEZ IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 167/168, e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito no 

valor de R$ 125.532,86 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e dois 

reais e oitenta e seis centavos) -, que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes aos Executados (...) constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.II – Defiro o pedido do 

exequente, vindo às fls. 167/168, e para tanto, procedo à consulta de 

bens dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud 

(Detran/MT): Supermercado Irgang Ltda – CNPJ n. 00.872.333/0001-00 e 

Roberto Martinez Irgang – CPF nº 328.711.201-53, fl. 02Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. III – Defiro o pedido de fls. 167/168. Expeça-se mandado de citação 

do executado: Omar Martinez Irgang, no endereço constante no mandado 

de fl. 106.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1067999 Nr: 54525-98.2015.811.0041

 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: LUCIANO ALEX DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1267792 Nr: 26947-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 Vistos etc.

Pugna a empresa embargante pela gratuidade da justiça, sob o argumento 

de falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais e nem com os honorários advocatícios.

É certo que a Lei nº 1.060/50, e o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, não faz distinção entre pessoa física ou jurídica para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, porém, em relação à pessoa 

jurídica deve-se analisar com cautela, sempre condicionado à 

comprovação inequívoca da incapacidade financeira da parte, o que não 

ocorreu no presente caso.

Assim, intime-se a requerente para que comprove a sua incapacidade 

financeira, trazendo aos autos cópia de sua última declaração de imposto 

de renda e de seu balancete anual, para o qual concedo o prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 337271 Nr: 8051-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA GARCIA E ARRUDA GARCIA 

LTDA-ME, ROBISON DE ARRUDA GARCIA, AIRTES DE ARRUDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 94, e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Renajud (Detran/MT): Arruda Garcia e Arruda Garcia Ltda ME – CNPJ nº 

07.503.103/0001-13 e Robinson de Arruda Garcia – CPF n. 

513.698.691-34, fl. 08.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 47366 Nr: 9377-55.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES GRACHIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de fls. 251/252, intime-se o 

banco exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se desiste da 

restrição de veículos realizada via Renajud, à fl. 245.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817186 Nr: 23625-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME, 

PAULO CESAR DE ARRUDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído aos requeridos nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799903 Nr: 6330-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 Vistos etc.

I – Tendo em vista que a matéria alegada na exceção de pré-executividade 

apresentada pelos executados às fls. 105/291, confunde-se com o mérito 

dos embargos à execução apensos (Feito n. 26947-92.2017 – código: 

1267792), tenho que a matéria deve ser analisada com cautela, 

necessitando melhores esclarecimentos.

E para tanto, oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário desta Comarca, solicitando informações acerca dos autos de n. 

12160-63.2014.811.0041 – código: 873427, especificamente sobre o 

objeto da ação, partes, contrato que está sendo discutido e qual o 

andamento atual do processo, uma vez que verifico do sistema Apolo 

tratar-se de ação tramita em segredo de justiça.

II – Defiro o pedido de fl. 292. E para tanto, expeça-se carta precatória à 

Comarca de Uberlândia – MG, objetivando a citação da executada 

Teresinha Lisieux Alves Moro, no endereço indicado à fl. 292.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 323488 Nr: 24558-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 774467 Nr: 27669-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AUTOMOVEIS LTDA ME, PAULO 

MARIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única, determinando a localização e vinculação a 

estes autos do valor penhorado e transferido, via sistema Bacen/Jud, 

encaminhando-se cópia do extrato de protocolamento de ordem de 

bloqueio de fl. 63.

II – Intime-se o banco exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 725533 Nr: 21267-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F ALVES DE OLIVEIRA LOCAÇÃO ME, LUIZ 

FERNANDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 54 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785563 Nr: 39429-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ROMERO BELMONTE

 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: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única, determinando a localização e vinculação a 

estes autos do valor penhorado e transferido, via sistema Bacen/Jud, 

encaminhando-se cópia do extrato de protocolamento de ordem de 

bloqueio de fl. 141

II – Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 142, e para tanto, procedo 

à consulta de bens do executado pelos Sistema Infojud (Receita Federal): 

Nilson Romero Belmonte, CPF 655.375.561-20, fls. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.
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 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 886011 Nr: 20530-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR MENEZES E SILVA, 

JULIANO MENEZES E SILVA, PAPELARIA UZE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT

 Vistos etc

II – Defiro a consulta dos referidos dados cadastrais junto ao Sistema 

Bacen/Jud (Banco Central), dos executados:

- Papelaria UZE Ltda -Me – CNPJ nº 26.529.511/0001-99;

- Augusto Cesar Menezes e Silva – CPF nº 594.023.001-63;

- Juliano Menezes e Silva – CPF nº 835.109.071-91.

 Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 273692 Nr: 3952-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 142, e para tanto, procedo à 

consulta de bens da executada pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT): Contato Telecomunicações Ltda, CNPJ nº 

04.635.811/0001-10, fl. 02.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 78508 Nr: 263-78.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CLANI - LTDA, ERICH GRIMM, 

CLAUS ERICH GRIMM, MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:OAB/MT 2.814, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7440/MT

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única, determinando a localização e vinculação a 

estes autos do valor penhorado e transferido, via sistema Bacen/Jud, 

encaminhando-se cópia do extrato de protocolamento de ordem de 

bloqueio de fl. 463-v.

II – Indefiro o pedido de fl. 465. Com efeito, já transcorreu prazo superior 

ao postulado pelo banco exequente.

III – Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 411089 Nr: 1412-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO TADEU SAAB, ADELÚCIA BELO 

GALINDO SAAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 115/116, e para tanto, procedo 

à consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita 

Federal) e Renajud (Detran/MT): João Tadeu Saab, CPF n. 780.500.228-20 

e Adelucia Belo Galindo Saab, CPF 970.726.648-15, fls. 08/09.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764797 Nr: 17457-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERNANDO BALDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Chamo o feito à ordem.

II – Trata-se de processo sentenciado às fls. 40, em 02/12/2016.

Certifique-se o trânsito em julgado da referida sentença.

Após, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como ação Monitória em fase de Cumprimento de 

Sentença, como exequente: Banco Bradesco S/A e como executado: 

Danilo Fernando Baldini.

III – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 

do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464585 Nr: 32435-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORIA COIFFEUR CENTRO DE ESTETICA 

LTDA ME, MARLUCE FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 75, e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Renajud (Detran/MT): Victoria Coiffeur Centro de Estética Ltda ME, CNPJ 

n. 11.173.271/0001-65 e Marluce Ferreira Souza, CPF 452.551.301-25, fls. 

08.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 126988 Nr: 14769-05.2003.811.0041

 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): JOSÉ AIRTON GARCIA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 217, e para tanto, procedo à 

consulta de bens do executado pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT): José Airton Garcia Rocha, CPF 173.738.671-20, fls. 

02.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 13023 Nr: 3059-27.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINETE DOS ANJOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUILHERME LEAL 

CURVO - OAB:4.948/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 401, expeça-se mandado para penhora, 

avaliação e remoção do veículo da executada, indicado às fls. 397, a ser 

cumprido no endereço indicado às fls. 346, com urgência.

II – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

III – Intime-se ainda o exequente, para nomear o depositário judicial, o qual 

ficará responsável pelo veículo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779654 Nr: 33137-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHIQUETTI & TAMURA LTDA ME, ROSA MARIA 

MORALES CHIQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 59/60, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se da certidão de fls. 62 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 62 informando que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 392411 Nr: 27810-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DOS FREIOS CAMINHÕES E CARRETAS 

LTDA., NILTON FRAGA DE MORAES, DORALICE DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as devoluções dos avisos de recebimento das cartas de 

citação dos executados às fls. 86/88, defiro o pedido de fls. 90.

 Proceda-se a intimação dos executados acerca da penhora realizada nos 

autos, via edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1066028 Nr: 53656-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBP E SILVA ME, BRUNO PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, dos 

executados:

- Tbp e Silva Me – CNPJ nº 05.092.740/0001-19;

- Bruno Paz da Silva – CPF nº 013.981.161-30.

 Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737380 Nr: 33876-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO, CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES, MARCIA BETANIA 

DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial.

Devidamente intimado para o pagamento do debito às fls. 36, os 

executados não pagaram dívida e nem ofereceram bens a penhora.

Realizada pesquisa via sistema BancenJud, esta restou negativa, 
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consoante fls. 47/53.

Às fls. 64 o exequente foi intimado para manifestar acerca de possível 

interesse na emissão da Certidão de Crédito, nos termos do provimento 

84/2014 do CGJ/MT.

Diante da concordância do exequente (fls. 65) com a emissão da certidão 

de crédito e consequente extinção da ação, com fulcro no Provimento nº 

84/2014 – CGJ/MT, que determina a extinção do processo por sentença.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do 

CPC/2015 e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, devendo 

incidir todas as orientações alí previstas.

Consigno que a parte exequente poderá requerer a retomada da 

execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de 

Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade dos 

devedores/executados, devendo indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.

 Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo 

dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor 

até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, 

p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).

P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819857 Nr: 26131-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. CARLI NETO ME, DINARTI VITOR DE 

ALMEIDA CARLI JUNIOR, ORLANDO CARLI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 147/148, expeçam-se as Cartas Precatórias para 

as Comarcas de Luiz Carlos Magalhães/BA e Araputanga/MT, objetivando 

a citação dos respectivos requeridos, nos endereços ali indicados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1048244 Nr: 45604-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ROSANGELA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 62/63, e para tanto, procedo à 

consulta de bens do executado pelo Sistema Renajud (Detran/MT): Ervides 

Fidencio Klauk, CPF 003.973.859-00, fls. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 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.: 82125 Nr: 1905-76.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA GURJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, devidamente sentenciada às fls. 

18/19.

Compulsando os autos observo que o feito se encontra na fase de 

cumprimento de sentença.

 Assim, a citação da fase de conhecimento já ocorreu, motivo pelo qual, 

indefiro o pedido de consulta de endereço para realizar a citação do 

executado, vindo à fl. 127.

Defiro, entretanto, a consulta do endereço do executado via sistema 

Infodud, para tentativa de intimação do mesmo no cumprimento da 

sentença, conforme determina o art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Para tanto, procedo à consulta do endereço do executado pelo Sistema 

Infojud (Receita Federal): Fábio Pereira Gurjão, CPF 069.234.148-06, fls. 

05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 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.: 422215 Nr: 7298-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO JOSÉ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126504-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Vistos etc.

Trouxe o exequente os cálculos do débito do executado, conforme 

sentença dos autos apensos de código 888228, às fls. 94/104.

Para que seja analisado o pedido de fls. 88/92, deve o exequente 

comprovar nos autos qual é o órgão pagador do executado, bem como o 

valor de sua remuneração, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 856534 Nr: 58830-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZETE DE JESUS ME, LIZETE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de penhora, avaliação e remoção de veículos das 

executadas, vindo às fls. 54. Tendo em vista que, com efeito, não foram 

localizados bens das executadas junto ao sistema Renajud, consulta de 

fls. 54/55.

 II – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 2013, 

diante da não localização de bens das executadas.

Assim, desde janeiro/2014 segue o Banco exequente em busca da 

satisfação do crédito, tendo exaurido os meios possíveis para localização 

de bens passíveis de penhora.

Diante disso, intime-se o Banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão 

de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 
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84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 319106 Nr: 21619-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ANANIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em 

Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta por Banco General 

Motors S/A em face de Lucas Ananias de Oliveira.Aduziu ter firmado com 

a requerida uma Cédula de Crédito Bancário n. 0046172573, em 

05/06/2006, para aquisição do bem marca GRAMARCA, modelo CELTA 

LIPE 2P, cor PRETA, ano de fabricação/modelo 2006, chassi 

9BGRZ08907G103370, no valor de R$ 24.050,00 a ser pago em 60 

parcelas mensais no valor de R$ 767,99. Que o requerido se tornou 

inadimplente a partir da parcela com vencimento em 08/10/2007.A ação foi 

distribuída em 24/10//2007 e a decisão inicial proferida em 

30/102007.Expedidos e cumpridos apenas dois mandados de busca, 

apreensão e citação, não foram localizados o bem e nem o requerido.Às 

fls. 63/66 pleiteou o exequente pela conversão da ação em execução, 

pedido deferido em agosto/2016. Pleiteou o desentranhamento do 

mandado de citação e penhora, restou negativo, não localizando o 

executado e nem bens deste.Em abril/2018 o exequente pleiteou a 

consulta de bens do executado junto ao Sistema Infojud e 

Renajud.Vieram-me os autos em conclusão.É o relatório.Fundamento e 

decido(...) DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído a executada nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794146 Nr: 451-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNNO DE SOUZA MELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro em parte o pedido do exequente, vindo às fls. 78, e para tanto, 

procedo à consulta de bens do executado pelo Sistema Infojud (Receita 

Federal): Brunn de Souza Melchior, CPF 023.284.201-92, fls. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1031526 Nr: 37525-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX LEANDRO LUCACHEUSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINSTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:16331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 70.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença, como 

exequente: Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda e como 

executado: Alex Leandro Lucacheuski.

II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, I e 523 do 

CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do executado Alex Leandro Lucacheuski.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 894088 Nr: 25946-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL BADIAS LEQUE EI, GABRIEL BADIAS 

LEQUE, ROCILDA TENORIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, MARCELA 

REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

I - Indefiro o pedido de fl. 71, com relação aos executados Gabriel Badias 

Leque Ei e Gabriel Badias Leque, tendo em vista que, os mesmos, ao 

firmarem o acordo de fls. 41/43, tomaram ciência do processo, motivo pelo 

qual, dou-os por citados.

 II - Indefiro o pedido de fl. 71, para a consulta de dados cadastrais ao 

TRE, tendo em vista que este Juízo não possui convênio com o referido 

Sistema.

III - Defiro a consulta dos dados cadastrais da executada Rocilda Tenorio 

Rodrigues pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço da executada:

- Rocilda Tenorio Rodrigues – CPF nº 442.070.931-68.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729830 Nr: 25852-37.2011.811.0041

 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): VALTER FERNANDES DA SILVA - ME, VALTER 

FERNANDES DA SILVA, EDSONNIN RIBEIRO DIÓGENES, LINDOMAR 

MORAES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 69/71 e 73/74, 

juntou as publicações do edital de citação dos executados Valter 

Fernandes da Silva – Me e Valter Fernandes da Silva.

Extrai-se da certidão de fls. 76 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 76 informando que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 847485 Nr: 50988-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIDADE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, constato que não há motivos para que a 

distribuição seja realizada por continência/dependência aos autos de n. 

17237-87.2013 (código 810740), posto que este processo foi 

sentenciado. E assim, embora tivessem as mesmas partes, não possuem 

a mesma causa de pedir, e não há mais conexão entre os feitos, nem mais 

como serem julgados simultaneamente, exaurindo a competência deste 

juízo, concluindo que não há razão dos presentes autos serem 

distribuídos para esta vara.

Assim, determino que os presentes autos sejam remetidos ao cartório 

distribuidor para que seja realizada a livre distribuição do mesmo (por 

sorteio/aleatório) ao juízo competente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793050 Nr: 47136-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AECEO LUIZ CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento.Neste sentido, o entendimento 

deste E. Tribunal de Justiça:(...)(grifo nosso)Com base nestas premissas, 

conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece 

acento, na medida em ¬que a impossibilidade de satisfação do crédito 

cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo 

a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 

2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145032 Nr: 29647-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DOS REIS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROS LOPES - 

OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos do requerente nos 

termos da fundamentação acima expendida, e, de consequência, condeno 

o requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC, obrigação que fica suspensa por ser este beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (fls. 

52/53).Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 163414 Nr: 13790-09.2004.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS VIEIRA DE BRITO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729807 Nr: 25829-91.2011.811.0041

 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): E. J. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA, 

EUNICE DE OLIVEIRA MATEUS, VALDECIR MATEUS

 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:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 84/85, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se da certidão de fls. 86 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 86 informando que os executados 
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deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 927821 Nr: 48121-65.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BETIL MANOEL DE ARRUDA, 

LORIANA CARVALHO DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 94/95 e suspendo o presente feito pelo prazo de 04 

(quatro) meses.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 323137 Nr: 17961-67.2008.811.0041

 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): JOSE MARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 56 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 299655 Nr: 13074-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

Distribuidoras de Frutas Pampeana Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325/MT, ROSINAZY SOARES DA ROCHA - OAB:OAB/MT 10.184

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nesta fase do 

processo.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 915861 Nr: 40736-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIATRIZ MARIA DA CONCEIÇÃO PICCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 55/56 e suspendo o presente feito pelo prazo de 04 

(quatro) meses.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 806698 Nr: 13183-78.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, CELSON MARCON - OAB:10990

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a advogada Dra CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI para que 

regularize a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de ser desconsiderado e sua petição desentranhada dos autos, 

tendo em vista que seu substabelecimento não advém de advogados com 

procuração nos autos, haja vista não constar procuração/ 

Substabelecimento em nome dos adv(s) Mosés Batista de Souza e/ou 

Fernando Luz Pereira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760362 Nr: 12719-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES IMACULADA LTDA ME, FLAVIANA 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 46/47, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se da certidão de fls. 52 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 52 informando que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 334 de 767



 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 968624 Nr: 8557-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. BORGES GONZALES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS – ME, ANGELICA BORGES GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 56 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 399982 Nr: 32810-10.2009.811.0041

 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): ESPÓLIO DE CLEBER FREIRE DA SILVA 

PFEREIRA

 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:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715587 Nr: 8529-19.2011.811.0041

 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: LIÉGE MARIE MELO FORT DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação nos termos do artigo 487, I do 

CPC, e, de consequência, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em 

conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, obrigação que fica 

suspensa por ser esta beneficiária da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (fls. 65/66).Revogo a decisão de fls. 65/66, em 

vista da presente decisão.Proceda a Secretaria à alteração do polo 

passivo para Banco Bradesco S/A, fazendo constar na capa dos autos e 

no sistema Apolo, diante dos documentos constantes dos autos.Decorrido 

o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 334227 Nr: 4755-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE DE SOUZA CARVALHO - ME, 

MARILENE DE SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 90/91, e para tanto, procedo à 

consulta de bens das executadas pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Renajud (Detran/MT): - MARILENE DE SOUZA CARVALHO-ME, CNPJ nº 

01.691.557/0001-89; - MARILENE DE SOUZA CARVALHO, CPF nº 

361.578.721-87; - MARCILENE DE SOUZA CARVALHO, CPF nº 

861.660.341-72, fls. 08/09.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 994136 Nr: 20581-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCALINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação do 

executado, logo, para que seja analisado o pedido de constrição de bens 

às fls. 44, deve o exequente providenciar a angularização processual com 

a citação do executado.

Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, promovendo 

a citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 44933 Nr: 9504-90.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOS CAVALCANTI NOGUEIRA, Darlene 

Itamar Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em vista a certidão positiva do Sr. Oficial de Justiça às fls. 64, 

certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para apresentação 

dos embargos à execução ou pagamento do débito pelos executados.

II – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda às fls. 124, 

devendo passar a integrá-lo Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros, registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa dos 

autos.

III – Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção e arquivamento.
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Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 949197 Nr: 59823-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS COSTA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 

vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores de fls. 52/54, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Certifique a Secretaria o decurso de prazo para o executado impugnar 

a penhora realizada às fls. 51/54, visto que não possui advogado 

constituído nos autos, consoante determina o artigo 854, parágrafos 2º e 

3° do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442440 Nr: 18467-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, JOSE GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CONERA BARBOSA - 

OAB:19642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 301/302 e suspendo o presente feito pelo prazo 

de 06 (seis) meses, consoante o disposto no artigo 313 do Código de 

Processo Civil.

II – Decorrido o referido prazo, independente de nova decisão, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1046447 Nr: 44580-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GABRIEL DE SOUZA - ME, 

LEONARDO GABRIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 91/93, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se da certidão de fls. 94 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 94 informando que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 41581 Nr: 9398-31.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍSIO RODRIGUES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT

 Vistos etc.

I – Intime-se o exequente para manifestar sobre o detalhamento do veículo 

localizado via sistema Renajud às fls. 179, informando o seu interesse, no 

prazo de em 05 (cinco) dias.

II – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens do executado:

 - Anísio Rodrigues Pimentel, CPF n°. 240.965.471-15.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, bem como, 

promover ao andamento do feito, trazendo aos autos a planilha atualizada 

do valor que pretende executar, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442458 Nr: 18475-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDRE CONSULTORIA AGROPECUÁRIA 

LTDA, ANDREA CHRISTIAN MAZETO, JADIR MONTEIRO FONTOURA, 

GRACCIA MARIA FANAIA FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PASSINI - OAB:, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT

 Certifico e dou fé que em análise mais amiúde aos autos aferi que consta 

a procuração "ad Judicia" encartada as fls 83, assim sendo TORNO SEM 

EFEITO a certidão de intimação de fls 105, desta feita ante pesquisa ao 

Sistema PJE e ao Sistema Apolo aferi não constar embargos de devedor 

interposto pelo executado, contudo em face a juntada da peça de fls 

90/104 impulsiono os autos para intimar a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto a referida defesa, sob pena 

de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 196519 Nr: 11790-02.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELLO BRUM FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.I–Agnello Brum Filho devidamente qualificado e representado, 

nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito c/c Antecipação 

de Tutela, movida em face Banco HSBC S/A, apresentou às fls. 613/614, 

Embargos de Declaração da decisão proferida às fls. 612 dos autos, 

alegando a existência de erro material, pleiteando o acolhimento destes 

para suprir o ponto contraditório e aclarar a r. decisão(...)Razão assiste 

ao embargante em vista da contradição (erro material), que recaiu na 

decisão de fls. 612, que determinou a realização de “perícia grafotécnica”, 

quando em verdade deveria constar “perícia contábil”.Diante do erro 

material ocorrido, ACOLHO os embargos declaratórios opostos para sanar 

o erro material, apenas e tão somente para retificar o item II da decisão de 
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fls. 612, passando a constar o seguinte:(...)O pleito do exequente de fls. 

607/608 e 609/610, aduz tratar de liquidação de sentença.Assim, em 

consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, e determino a 

realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio como perito 

contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com 

endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, 

nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo o exequente 

arcar com os honorários periciais, tendo em vista que a inversão do ônus 

da prova não implica na inversão do ônus financeiro, nem mesmo a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.Intime-se o referido perito da 

presente nomeação e para apresentar a proposta de honorários, em 05 

(cinco) dias.II–Dê-se novamente ciência às partes, intimando-as para 

oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem assistentes 

técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias.III–Intime-se o executado para que traga aos autos documento hábil à 

comprovação da alteração da denominação social do polo passivo, 

informada às fls. 626 (Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo), no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719250 Nr: 14928-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT

 Vistos etc.

I – Devidamente intimado para o cumprimento de sentença às fls. 140, o 

executado não apresentou impugnação e nem comprovou o pagamento do 

débito, consoante certidão de fls. 144.

II – Entretanto, para análise do pedido de penhora online às fls. 147, 

intime-se o exequente, para trazer aos autos a planilha atualizada do valor 

que pretende executar, bem ainda, incluindo os valores fixados às fls. 

140, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 939630 Nr: 54410-14.2014.811.0041

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JEFERSON OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 738819 Nr: 35415-55.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CAMINHÕES LTDA ME, JOSUE ELIAS MELCHERT, ELAINE APARECIDA 

ZDRADEK MELCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça para citação do requerido JOSUÉ 

ELIAS MELCHERT, , haja vista que o endereço indicado as fls 174 

encontra-se desocupado e conforme informações do Porteiro é pessoa 

desconhecida , no prazo de 05 (cinco) dias, após a juntada da 

manifestação do autor, remeta-se os autos ao departamento de 

Expedições de documentos a fim de expedir cartas de citação aos outros 

requeridos indicados na referida petição (fls 174).É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 750517 Nr: 2239-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DANIELLY DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 158009 Nr: 20641-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFORT PARTICIPAÇOES LTDA, WAGNER 

FLORÊNCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7302-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1167743 Nr: 39144-16.2016.811.0041

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONINO JOSE DE JESUS HAENISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078099 Nr: 279-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIAGO E SENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1265932 Nr: 26333-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE DE BARROS DA COSTA, NILSON 

CATARINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MS/19.645-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

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 deDEVOLUÇÃO DA DEPRECATA NO 

ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 709405 Nr: 2285-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710513 Nr: 3476-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVITERRA TERRAPLANAGEM LTDA, JOÃO 

BOSCO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1039907 Nr: 41566-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC BREJO RESTAURANTE ME, ELKIA 

CRISTIANE APARECIDA NEVES BREJO, TIMOTEO COIMBRA BREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e 

a parte Executada: TIMÓTEO COIMBRA BREJO não opôs Embargos e nem 

comprovou o pagamento do débito exequendo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para manifestar 

quanto a certidão NEGATIVA para citação da parte executada Elkia C. Apª 

Neves Brejo em igual prazo, sob pena de considerar desinteresse no 

prosseguimento do feito, nos termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1044442 Nr: 43672-30.2015.811.0041

 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): ADRIANA DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 
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002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1049400 Nr: 46127-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA NEGRAO COMERCIO DE DERIVADOS 

DO PETROLEO LTDA, ROGERIO SILVA NEGRAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813606 Nr: 20077-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T J COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, JOÃO 

MATHIAS BORGES

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719891 Nr: 15366-90.2011.811.0041

 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 MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONRADO HEITOR MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:, RENATO CHAGAS CORREA MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729818 Nr: 25840-23.2011.811.0041

 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): ALCEU TAVARES GOMES, ALCIONE ÍTALO 

BALSANELLI

 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: JOSE ANTÔNIO DIOGO - 

OAB:OAB/MT 5834-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ao contido na Decisão proferida nos autos as fls 103, no 

qual determinou a intimação da penhora na pessoa do procurador Dr. José 

Antonio Diogo OAB/MT 5834-A o qual subscreve o acordo encartado as 

fls 61/64, sendo que o mesmo foi devidamente intimado via DJE conforme 

fls 109, certifico que que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes 

autos, e a parte as partes Executadas não opuseram Embargos à 

Execução e nem comprovaram o pagamento do crédito exequendo; assim 

sendo impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, bem como para requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 951421 Nr: 624-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER AUGUSTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1115485 Nr: 16828-09.2016.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANADIL FERREIRA DA CONCEIÇAO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, PATRICIA BIONDO - OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1080222 Nr: 1589-62.2016.811.0041

 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): GIULIANA DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1052795 Nr: 47753-22.2015.811.0041

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1041893 Nr: 42484-02.2015.811.0041

 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: CADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826011 Nr: 31969-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078265 Nr: 392-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C MATANA ME, JOSÉ CARLOS MATANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOMAR REZZIERI - 

OAB:OAB/MT 10.601, INDIARA GABBIATTI - OAB:17939/O

 Vistos etc.

Diante da notícia de que não realizou-se acordo entre as partes, 65, defiro 

o pedido de penhora online constante de fls. 65 do exequente e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 53.972,68 (cinquenta e três mil novecentos e setenta e 

dois reais e sessenta e oito centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: J. C. 

Matana ME – CNPJ n. 24.710.600/0001-01 e José Carlos Matana – CPF nº 

427.724.949-34, fls. 04, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 340 de 767



 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 230913 Nr: 398-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PEDRO AGROFLORESTAL LTDA, LUIZ 

VIEIRO TREVISAN, EVANDRO VIERO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 138 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 716.202,71 (setecentos e dezesseis mil duzentos e dois 

reais e setenta e um centavos) -, que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes aos executados: São Pedro 

Agroflorestal Ltda – CNPJ nº 05.821.659/0001-22, Luiz Viero Trevisan, 

CPF nº. 436.802.759-00 e Evandro Viero Trevisan, CPF nº 

620.424.409-49, fls. 04, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761721 Nr: 14210-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PINHEIRO DA COSTA - ME, SILVIO 

PINHEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 

CAMPOS - OAB:13259

 Vistos etc.Compulsando os autos vejo que as partes firmaram acordo, 

todavia, noticiou o banco seu descumprimento.Assim, diante inércia dos 

executados, que apesar de cientes do débito, não pagaram a dívida, nem 

ofereceram bens à penhora.Bem ainda, aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 121/122 do exequente e, para tanto ordeno que se oficie 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito atualizado - R$ 58.989,59 

(cinquenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos bancos executados (...) constituo como Termo de 

Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se 

os bancos executados, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, para 

os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso 

o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em 

vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não 

se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, 

para saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 351683 Nr: 22153-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTRA INFORMATICA LTDA, VALDECIR 

FRANCISCO PINTO JUNIOR, ELIZABETH MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante inércia dos executados, que apesar de citados por 

edital, decisão de fl. 71, comprovação de publicação de fls. 74/77, não 

pagaram a dívida, nem ofereceram bens à penhora, certidão de fl. 

78.Tendo-lhes sido nomeado Curador Especial, na pessoa do membro da 

Defensoria Pública militante no Foro local, decisão de fl. 83, este 

compareceu à fl. 95, apresentando negativa geral. Rejeito os argumentos 

do douto Curador.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 79/81 do exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado, indicado pelo credor, 

conforme cálculo de fls. 86/94 - R$ 230.368,81 (duzentos e trinta mil 

trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os executados, dando-lhes, 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 117774 Nr: 6700-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.E.C.M. COOP. DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS DO VEST. E CONFEC DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. C. RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA, 

CRISTINA DAMBROS CASSIN, JUSSARA DAMBROS BRUNCA, NIVALDO 

MARTINHO BRUNCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:12484-A, DANIELLE TAQUES LEITE - OAB:10.986/MT, MARCO 

CESAR ROSADA - OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante da incorporação noticiada, defiro o pedido de retificação do polo 

ativo da demanda, passando a constar Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão do Sudoeste da Amazônia – SICOOB CREDISUL, procedendo-se 

às retificações necessárias.

II – Defiro o pedido de suspensão postulado à fl. 232, pelo prazo de 2 

meses.
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 Transcorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 178204 Nr: 25611-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECÔNOMICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIL DA COSTA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Secretaria de Administração do Governo do Estado de Mato 

Grosso, para em resposta ao ofício de n. 148/2017/SGFP/SEGES-JUR, 

vindo à fl. 174, informar o valor total do débito apresentado pelo banco 

exequente às fls. 174/177, encaminhando-se cópia do referido 

documento.

 II – Indefiro o pedido da executada de fls. 182/184.

Com efeito, vejo que foi determinado o bloqueio de 20% da renda líquida 

percebida pela executada, decisão de fls.169/171, tendo a decisão 

passado irrecorrida.

Na hipótese de ocorrer a perda do cargo comissionado, que atualmente a 

executada exerce, tenho que terá como consequência a redução de sua 

remuneração, ocasionando da mesma forma a redução do valor que será 

bloqueado em sua folha de pagamento, uma vez que foi determinado o 

bloqueio do percentual de 20% (vinte por cento) de seu vencimento, não 

tendo sido determinado o bloqueio de valor específico.

Assim, o bloqueio se dará sempre na forma proporcional ao que a 

executada percebe mensalmente, respeitando os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, não merece acolhimento os argumentos da executada de fls. 

182/184.

 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.: 1139862 Nr: 27330-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 51.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 52/53.

 Intime-se a executada na forma indicada no artigo 513, parágrafo 2º do 

Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno a executada ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 387967 Nr: 23607-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B EMPREITEIROS DE MÃO DE OBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante inércia da executada, que apesar de citada por edital, 

decisão de fl. 42, comprovação de publicação de fls. 49/52, não pagou a 

dívida, nem ofereceu bens à penhora, certidão de fl. 53.Tendo-lhes sido 

nomeado Curador Especial, na pessoa do membro da Defensoria Pública 

militante no Foro local, decisão de fl. 54, este apresentou embargos à 

execução, todavia, não obteve o efeito suspensivo.Bem ainda, aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 

836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora online constante de fls. 59/60 do exequente e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 101.328,14 (cento e um mil trezentos e vinte e oito reais e 

quatorze centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à executada: (...) constituo como Termo de 

Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se a 

executada, dando-lhe, ciência da penhora formalizada, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114372 Nr: 16451-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M B EMPREITEIROS DE MÃO DE OBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 801415 Nr: 7847-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHADDAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, 

GILMAR GEMIN CIPRIANO, CELIA TRENTINI ZIMIANI CIPRIANO, DEVALDO 

JOSE DE MATOS, MARIA LUCIA ALVES DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que os executados: Gilmar Gemin Cipriano 

e Célia Trentini Zimiani Cipriano, foram devidamente citados, conforme 

certidão de fl. 125.

Bem ainda, a executada Maria Lúcia Alves de Mattos foi citada, conforme 

certidão de fl. 129.

A empresa executada Shaddai Comércio e Serviços Ltda ME, compareceu 

espontaneamente apresentando os embargos à execução apensos (Feito 

n. 25551-17.2016 – código: 1135977).

Assim, dou-a por citada.

Defiro o pedido de fls. 112/114.
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Cite-se o executado: Devaldo José de Matos, por edital, nos termos do art. 

256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1135977 Nr: 25551-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHADDAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, GILMAR 

GEMIN CIPRIANO, CELIA TRENTINI ZIMIANI CIPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082800 Nr: 2823-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY TADEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Compulsando os autos vejo que as partes firmaram acordo, 

todavia, noticiou o banco seu descumprimento, petição de fls. 67.Diante da 

realização do ajuste, verifico que o executado tomou ciência da ação, 

motivo pelo qual, dou-o por citado.Assim, diante inércia do executado, que 

apesar de ciente do débito, não pagou a dívida, nem ofereceu bens à 

penhora.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 67 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado - R$ 17.979,15 (dezessete mil novecentos e 

setenta e nove reais e quinze centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se o executado, dando-lhe, ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 338373 Nr: 8980-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PARADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura do 2º volume, tendo em vista que o 

primeiro volume deste extrapola o número de folhas que comporta.

II – Intime-se o banco requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar nos autos os extratos questionados pelo douto perito no laudo 

acostado às fls. 203/214.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 934652 Nr: 51786-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento da sentença com trânsito em julgado, fl. 68.

À fl. 77 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fls. 78/80.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 82, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, satisfazendo 

a execução.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, em favor do 

exequente, na forma indicada à fl. 82, conforme autoriza a procuração de 

fl. 13, com os rendimentos creditados no período.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800833 Nr: 7261-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY ROSA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento da sentença com trânsito em julgado, fl. 182.

À fl. 196 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 198.

Diante da concordância da exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 200, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, 

satisfazendo a execução.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, em favor da 

exequente, na forma indicada à fl. 200, conforme autoriza a procuração 

de fl. 15, com os rendimentos creditados no período.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796011 Nr: 2354-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEILTON DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.Diante dos argumentos do exequente de que o banco 

executado foi incorporado pelo Itaú Seguros S/A, bem ainda, tendo em 

vista a inércia do executado, defiro o pedido de fls. 112/113.E ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora online constante de fls. 112/113 do exequente e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 11.357,85 (onze mil trezentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e cinco centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao executado: Itaú Seguros S/A (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se o executado, dando-lhe, ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 242445 Nr: 10957-47.2006.811.0041

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER DE SOUZA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 Vistos etc.

Arquivem-se os autos, imediatamente. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 330192 Nr: 2016-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CONFECÇÃO 

DE CUIABÁ - COOPERLOJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA COELHO - ME, VERA LUCIA 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 111 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 114.564,77 (cento e quatorze mil quinhentos e sessenta e 

quatro reais e setenta e sete centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: Vera 

Lúcia Coelho ME – CNPJ n. 07.286.480/0001-48 e Vera Lúcia Coelho – CPF 

nº 346.674.821-68, fls. 08, e, consequentemente, formalizo o protocolo, 

cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831190 Nr: 36872-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNIOCHI NOMURA & CIA LTDA ME, ELZA 

LIYOKO UMINO KUNIOCHI, MARIO AKIO KUNIOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de retificação do polo ativo da demanda, diante da 

cessão de crédito realizada, passando a constar Iresolve Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, procedendo-se às 

retificações necessárias.

II – Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 245212 Nr: 13296-76.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO GERÔNIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, ORLANDO DA SILVA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 117/118. E para tanto, intime-se, pessoalmente, a 

parte devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis 

de penhora, sob pena de responder pela multa prevista no artigo 774 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 759897 Nr: 12228-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON LEITE MORBECK, SUELI MARQUES 

QUEIROZ MORBECH, AURELIO MARQUES MORBECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 100. E para tanto, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção de bens que guarnecem a residência dos 

executados, efetuando-se a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do débito exequendo, cálculo de fl. 103.

Após, intimem-se os executados.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1059258 Nr: 50637-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE PRESENTE 

ULTILIDADES LTDA, WILSON GUEDES DOS SANTOS, CARLA REGINA 

ALVES GUEDES

 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:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 70. E para tanto, expeça-se mandado de penhora do 

imóvel indicado pelo exequente à fl. 70, procedendo-se o necessário. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 832970 Nr: 38491-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJL COMERCIO VAREJISTA DE GAS BEBIDAS 

E ALIMENTOS LTDA, ALEXSANDER JONNATHAN LUIZ DE CARVALHO, 

MARILENE LUIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/MT, 

JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - OAB:17.074A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo analise o pedido de fls. 104/105, intime-se a 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos a distribuição 

da carta precatória destinada à Comarca de Sinop/MT, que objetiva a 

citação dos executados, conforme deferido pelo Juízo na decisão de fl. 

100, item II, bem ainda, no mesmo prazo, informar se desiste da restrição 

realizada via Renajud, à fl. 101.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 241068 Nr: 9717-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.L.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMATO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 68, e para tanto, procedo à 

consulta do endereço dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita 

Federal) e Bacen/Jud (Banco Central): Formato Indústria e Comércio de 

Móveis Ltda, CNPJ n. 04.848.809/0001-29 e Etson Antônio Barbieiro, CPF 

768.684.271-15, fl. 02.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 918006 Nr: 42074-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA SANTA RITA DA SILVA SEBBA -ME, 

RUBIA SANTA RITA 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.

Defiro o pedido de fl. 43. E para tanto, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção de bens que guarnecem a residência da executada, 

efetuando-se a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do débito exequendo, cálculo de fl. 103.

Após, intimem-se as executadas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 226150 Nr: 33417-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS KARINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos etc.

Oficie-se à Conta Única, determinando a localização e vinculação a estes 

autos do valor penhorado e transferido, via sistema Bacen/Jud, 

encaminhando-se cópia do extrato de protocolamento de ordem de 

bloqueio de fl. 542.

Após, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido de fl. 545. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 893494 Nr: 25563-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1.807-A/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT, Whashington Faria Siqueira - OAB:18071A

 Vistos etc.

Diante do extrato emitido junto à Conta Única que acompanha o presente 

despacho, dando conta de inexistirem valores depositados junto a estes 

autos, cumpra-se o item II da decisão de fl. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 424282 Nr: 8355-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA DA SILVA BATISTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como 

desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79775 Nr: 7068-32.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON ONOFRE FERREIRA, ROSA MARIA 

GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Crispim de Faria Cruz 

- OAB:16988/MT, LUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, 

WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de fl. 150, intime-se o 

exequente para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

cálculo do débito atualizado, considerando-se o valor do bem arrematado, 

conforme auto de arrematação de fl. 84.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 723892 Nr: 19506-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F ALVES DE OLIVEIRA LOCAÇÃO ME, LUIZ 

FERNANDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 54 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 915179 Nr: 40307-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. BILSKI CIA LTDA, JOÃO JOSNEI BILSKI

 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.

Diante da certidão de fl. 68. Intime-se o exequente para dar andamento ao 

processo, comprovando a publicação do edital na forma das alterações 

previstas no artigo 257, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 16199 Nr: 4785-70.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENICIO RODRIGUES RESENDE, MARCO 

AURÉLIO RESENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora online vindo à fl. 311. Com efeito, existe 

imóvel penhorado nos autos, devendo o exequente providenciar os atos 

expropriatórios do referido imóvel, procedendo-se o necessário e após, 

fazendo-se a compensação do valor do bem expropriado, verificando-se 

a existência de saldo remanescente, diligenciar no sentido de satisfazer 

seu crédito.

Assim, intime-se o exequente, pessoalmente e via de seu patrono, para no 

prazo de 10 (dez) dias, promover ao andamento do feito, bem como, 

trazer aos autos cópia da matrícula atualizada do imóvel penhorado, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 377379 Nr: 13326-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THERAPEUTICUM MICAEL HOMEOPATIA LTDA 

- ME, MARCO AURÉLIO SILVA RIBEIRO, MARCO AURÉLIO SILVA RIBEIRO, 

ESPÓLIO DE BRÁULIO TEODORO RIBEIRO, MARIA GERALDA SILVA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 135/136. E para tanto, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos imóveis indicados na petição de fls. 135/136, em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do débito 

exequendo, cálculo de fl. 134, todavia, ressalto que devem ser 

penhorados apenas e tão somente imóveis que continuam sendo de 

propriedade dos executados, uma vez que observo das matrículas 

acostadas que alguns já não pertencem mais aos devedores.

Após, intimem-se os executados.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047615 Nr: 45241-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:28.122-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Vistos etc.

Deixo de deferir o pedido de fl. 504. Com efeito, observo que a decisão 

proferida à fl. 491 trata exatamente do pedido contido à fl. 504.

Assim, certifique-se acerca do decurso de prazo para a requerida cumprir 

a determinação contida na decisão de fl. 504.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793240 Nr: 47330-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MENDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP, 

MÁRCIO F ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão devidamente sentenciado à fl. 84, 

tendo o Juízo homologado o acordo celebrado entre as partes.
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Oficie-se ao Detran/MT, reiterando as determinações dos ofícios de n. 

01/2016, 202/2016 e 240/2017, encaminhando-se cópia dos documentos 

de fls. 106, 116 e 119.

Tendo em vista que o requerido não comprovou o que alega na petição de 

fl. 123, deixo para analisá-la após a resposta do Detran/MT.

Vinda a resposta do Detran/MT, voltem-me os autos em conclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 928625 Nr: 48550-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN ARAUJO RIOS ME, ELIZANGELA 

MORAES SAVICZKI, CLAUDINEI SAVICSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud da executada:

- Suelen Araújo Rios, CNPJ n°. 12.139.307/0001-57.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Defiro o pedido de fls. 105. E para tanto, expeça-se Carta Precatória de 

caráter itinerante, para a Comarca de Paranatinga/MT, para cumprimento 

no endereço informado às fls. 106, objetivando a citação dos executados 

Elizangela Moraes Saviczki e Claudinei Saviczki, penhora e avaliação dos 

bens.

Aguarde-se na Secretaria. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422186 Nr: 7283-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. TEIXEIRA BORGES - ME, JOSE 

UBERCIABA TEIXEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 56/57 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 42.281,90 (quarenta e dois mil duzentos e oitenta e um 

reais e noventa centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes aos executados: J. U. Teixeira Borges ME 

– CNPJ n. 09.221.785/0001-05 e José Uberciaba Teixeira Borges – CPF nº 

761.94.628-91, fls. 08/09, e, consequentemente, formalizo o protocolo, 

cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 454061 Nr: 25719-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA MARIA COSTA DE FIGUEIREDO - ME, 

FÁTIMA MARIA COSTA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante inércia das executadas, que apesar de citadas por 

edital, decisão de fl. 34, comprovação de publicação de fls. 40/42, não 

pagaram a dívida, nem ofereceram bens à penhora, certidão de fl. 

43.Tendo-lhes sido nomeado Curador Especial, na pessoa do membro da 

Defensoria Pública militante no Foro local, decisão de fl. 45, este 

compareceu à fl. 48, apresentando negativa geral. Rejeito os argumentos 

do douto Curador.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 46/47 do exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado - R$ 136.637,63 (cento e 

trinta e seis mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e três 

centavos) - que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes às executadas: (...) constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se as 

executadas, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80995 Nr: 129-36.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COUROS LTDA., AURÉLIO MILEO, 

SALETE FATIMA M. MILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 849212 Nr: 52460-04.2013.811.0041

 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): CLAUDIA PAULETTO, ALLAN BARCELO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 347 de 767



BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792110 Nr: 46203-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA GARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para manifestar-se acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 356/366, manejada pelo banco 

executado, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 462221 Nr: 30888-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - OAB:3839, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de monitória movida por Cooperforte – Cooperativa de 

Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras 

Públicas Federais Ltda em face de Laura Aparecida Oliveira dos Santos, 

devidamente convertida em mandado executivo, conforme sentença 

proferida à fl. 56.

As partes firmaram acordo às fls. 67/71, pedindo a suspensão da ação 

para cumprimento do ajuste.

Tendo sido noticiado o descumprimento do acordo, retornou o feito ao seu 

andamento, tentando realização de penhora online, via sistema Bacen/Jud.

Assim, por absoluta falta de amparo legal e entendendo ser totalmente 

desnecessário, indefiro o pedido de fl. 106.

Intime-se o exequente, pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante determina 

o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79105 Nr: 3226-15.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL, VICENTE RODRIGUES 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W G EURO MÓBILE COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, ROBERTO WENCESLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO 

- OAB:17.143/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais e em 

honorários advocatícios em favor do patrono dos executados, que fixo no 

montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado, de acordo com a orientação traçada no parágrafo 2º do artigo 

85 do CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1075345 Nr: 57667-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA CRUZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR, DANIELA PEREIRA DE 

NOVAES, MARILZA ALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Intime-se o requerente para que se manifeste quanto à devolução do 

Aviso de Recebimento de envio da Carta de Citação do requerido Vera 

Cruz Importação e Exportação Ltda, às fls. 116, com motivo MUDOU-SE, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco 

Central) dos requeridos ainda não citados:

- Vera Cruz Importação e Exportação Ltda – CNPJ n. 12.829.633/0001-96;

- Geraldo de Carvalho Correa Junior – CPF n. 802.481.281-91; e,

- Daniela Pereira de Novaes – CPF n. 778.381.901-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanham esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814377 Nr: 20844-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE DA MATA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CURVO RONDON - 

OAB:11017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16.160-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido do banco requerido de fls. 316/317.

Com efeito, a matéria questionada foi devidamente analisada na decisão 

de fl. 315, que passou irrecorrida.

 Vejo que pretende o banco requerido a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da decisão, tratando-se de matéria já abordada e 

esgotada na decisão guerreada, o que é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida.

Ademais, entendo que a referida decisão deveria ser combatida através 

do recurso cabível.

Diante da decisão proferida, que atingiu a coisa julgada, exauriu a 
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jurisdição deste Juízo.

Neste sentido:

J. Frederico Marques escreveu: “A coisa julgada formal consiste na 

preclusão máxima de que fala a doutrina, visto que impede qualquer 

reexame da sentença como ato processual, tornando-a imutável dentro do 

processo”. (Instituições de direito processual civil, 1960, v.5, p.41).

Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, imediatamente, com 

as cautelas de praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 753347 Nr: 5245-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 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

 Vistos etc.

Intime-se a executada para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

os dados do processo de recuperação judicial que noticia em sua 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 372/380, bem como, no 

mesmo prazo acostar a cópia da decisão proferida naqueles autos, que 

apesar de informar à fl. 375 que segue anexa (decisão supostamente 

proferida em 06/08/2013 pelo Juízo da Vara Especializada de Falência e 

Recuperação Judicial desta Comarca de Cuiabá/MT), não foi juntada aos 

autos.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 355938 Nr: 26325-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPILLON PAPELARIA E LIVRARIA LTDA, 

EDEM FILIPALDI FILHO, NELIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como 

desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 67049 Nr: 2119-96.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CID NEY BRANCO DE ARAÚJO, SIDERLEI 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de fls. 211, intime-se o 

exequente para trazer aos autos o cálculo do débito atualizado, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 335622 Nr: 653-43.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASIL METALÚRGICA E PRÉ MOLDADOS 

LTDA, ULISSES VIGANO JUNIOR, DENISE SALOMANI PALAGI VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, RICARDO WYPYCH - OAB:OAB/PR 67.159

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 204/205. E para tanto, proceda-se a restrição dos 

veículos de propriedade do executado, via sistema Renajud (Detram/MT).

Intime-se o exequente, pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante determina 

o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1205541 Nr: 6688-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR CESAR NUNES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTES os presentes “Embargos à 

Execução” promovidos por Edmar Cesar Nunes Machado, em face de 

HSBC Administradora de Consórcios Ltda devendo a Execução apensa 

(Feito nº 22772-89.2016 – código: 1129405), ser extinta diante da 

carência da ação, por ausência de uma das condições da ação.Condeno 

o banco embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizada, de acordo com a orientação do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia da 

presente decisão para a ação de execução apensa (Feito nº 

22772-89.2016 – código: 1129405).Após, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129405 Nr: 22772-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR CESAR NUNES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução movida por HSBC Administradora de 

Consórcios Ltda, em face de Edmar Cesar Nunes Machado.

Diante da sentença proferida nos embargos à execução apensos (Feito n. 

6688-76.2017 – Código: 1205541), acolhendo a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pelo embargante, ora executado, reconhecendo a ausência 

do título executivo nesta ação, documento indispensável à presente 

execução, deve o feito ser extinto.

Ausente o título executivo não fica demonstrado o interesse jurídico do 

credor a exigir o crédito.

O título executivo extrajudicial é indispensável à propositura ação de 

execução e sua ausência fere o art. 320 do CPC.
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De consequência, declaro o exequente carecedor da presente execução, 

por padecer a execução de uma das condições da ação, qual seja, o título 

executivo extrajudicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, 

com fulcro nos artigos 330, inciso I e artigo 485, inciso IV, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo banco 

exequente.

Condeno o banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 784702 Nr: 38521-88.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA, SANDRO 

SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO DE 

CAMPOS - OAB:14560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 591. E para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias ao banco requerido para manifestar-se acerca da complementação 

do laudo pericial.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 99851 Nr: 14223-81.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, MARIA 

DA SILVA GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA FLORES 

FIGUEIREDO - OAB:4444/MT, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido do banco exequente de fl. 710. E para tanto, intimem-se 

os executados para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do 

cálculo realizado pelo banco, vindo à fl. 711.

II – Intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 

1º do Código de Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 214247 Nr: 23201-42.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, AMADOR ATAIDE 

GONÇALVES TUT, ALLAN KARDEC SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aiderlane Cavalcanti de 

Souza. - OAB:8657, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469/MT, ARTHUR 

MULLER COUTINHO - OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER 

AFFI - OAB:9022, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT, 

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido do banco exequente de fl. 334. E para tanto, expeça-se 

alvará do valor depositado na Conta Única, extrato que acompanha a 

presente ação, em favor do banco, na forma indicada à fl. 334, com os 

rendimentos creditados no período.

II – Liberado o valor constante no alvará, intime-se o exequente para 

trazer aos autos o cálculo do débito atualizado, considerando o valor 

liberado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido final da 

petição de fl. 334.

Intime-se e cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 777880 Nr: 31258-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA BABY IND. E COM. DE 

CONFECÇÕES LIMITADA - EPP, CLAUDIA MARTINEZ TREVISAN, 

EVANDRO VIERO TREVISAN, CARMEM DE FÁTIMA MARQUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora online vindo às fls. 193/195. Com efeito, 

antes deve o exequente providenciar a citação dos executados. E em 

sendo realizada a citação, não ocorrer o pagamento do débito no prazo, 

poderá ser realizada penhora de bens ou valores, tantos quantos bastem 

e sejam necessários ao pagamento do débito principal e acessório.

Assim, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, providenciando a citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 171170 Nr: 20213-82.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID SULEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos etc.

I – Indefiro, por ora, o pedido de levantamento dos valores depositados na 

Conta Única, apresentado pela requerente à fl. 330.

Com efeito, se faz necessária a liquidação da sentença, tendo em vista 

que realizada a revisão do contrato, imprescindível que se realize a 

apuração do débito, nos parâmetros da sentença proferida.

II – Defiro o pedido de fl. 344. E para tanto, remetam-se os autos à 

Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando-se a sentença 

proferida às fls. 170/190, que revisou o contrato.

Vindo o cálculo da Contadoria, intimem-se as partes para manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729300 Nr: 25292-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODEP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ALDOIR COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 

OAB:6.220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 
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FLORES - OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de indenização, devidamente sentenciada, com trânsito 

em julgado, certidão de fl. 157.

À fl. 178 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 180.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 181, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, 

satisfazendo a execução.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, em favor do 

exequente, na forma indicada à fl. 181, conforme autoriza a procuração 

de fl. 13, com os rendimentos creditados no período.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 821141 Nr: 27355-25.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ-160.435, RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:OAB/SP 138.486

 Vistos etc. (...) Nesse cenário, não ficando demonstrado prejuízo, não se 

justifica a anulação de todos os atos do processo, mas tão apenas a 

reabertura do prazo para a requerente apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação apresentado pelo banco, podendo inclusive 

apresentar recurso adesivo.Para tanto, intime-se a autora, ora recorrida 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelo 

banco, às fls. 183/193, no prazo legal.Após, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, conforme determinado à fl. 242.Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813729 Nr: 20199-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS GOGOLEVSKY, VANESSA SANTOS 

GOGOLEVSKY

 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:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento.Neste sentido, o entendimento 

deste E. Tribunal de Justiça:(...)(grifo nosso)Com base nestas premissas, 

conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece 

acento, na medida em ¬que a impossibilidade de satisfação do crédito 

cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo 

a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 

2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 704926 Nr: 39592-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESMIEL XAVIER DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 

vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores de fls. 85, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud do executado:

- Jesmiel Xavier de Campos, CPF n°. 376.449.041-15.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para dar andamento ao feito, promovendo a citação do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 248263 Nr: 15832-60.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. DOS SANTOS - ME, LAERÇON PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT

 Vistos etc.Devidamente intimados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 

93/97, e para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do 

débito atualizado em 01/04/2018 - R$ 403.781,22 (quatrocentos e três mil 

setecentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executados: L.P dos Santos - CNPJ nº 06.888.109/0001-93 e Laerson 

Pereira dos Santos, CPF nº 209.419.431-00 e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, 

excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central.Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os 

executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 862279 Nr: 3460-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO JUNIOR MORAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Às fls. 125/128 compareceu o executado informando o pagamento da 

condenação.

A parte exequente comparece às fls. 130 concordando com os valores 

depositados nos autos pelo executado, requerendo a expedição de 

alvará.

Diante disso, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados na Conta Única, em favor do patrono do exequente, 

consoante informação de fls. 130.

Ante o pagamento da integral da condenação e a concordância da parte 

exequente, julgo e declaro extinto o processo em fase de cumprimento de 

sentença, na forma da previsão contida no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1084448 Nr: 3611-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELY BARROS BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027896-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 7 8 9 6 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CRISTIANE 

SANTANA DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda 

à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 

2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado 

o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo TOYOTA/ COROLLA GLI FLEX, 

Ano Fabricação/Modelo 2012/2013, Chassi 9BRBL42EXD4757043, 

Renavam 499529235, Placa FHC-3766, Cor PRETA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029017-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRISA DO CARMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 9 0 1 7 - 3 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDRISA DO 

CARMO DE OLIVEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda 

à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 

2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado 

o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FORD/ KA SE 1.0, Ano 

Fabricação/Modelo 2015/2015, Chassi 9BFZH55L3F8202086, Renavam 

1039837112, Placa PVO-9127, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031352-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANA PAULA APARECIDA ROSA BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1031352-23.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Jacyra de 

Oliveira Marques ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Pan S/A. Aduz a 

requerente que realizou junto ao Banco do Brasil um contrato de 

empréstimo consignado e que havia descontos em sua folha de 

pagamento de valores efetuados pelo requerido no valor mensal de R$ 

140,50, e que este foi averbado em 31/07/2015, de n. 707275135, 

iniciando em agosto/2015. Que o referido contrato não possui qualquer 

chancela ou assinatura pelo Banco requerido. Desta forma, requer em 

sede de tutela antecipada que o requerido suspenda imediatamente os 

descontos realizados em sua folha de pagamento no valor de R$ 140,50, 

bem como a exibição do contrato original pelo requerido e o comprovante 

de crédito à requerente, a inversão do ônus da prova e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). No que tange ao pedido 

de tutela de urgência, é uma providência que possui cognição sumária. 

Analisando o feito através desta ótica, vislumbro os requisitos 

necessários a sua concessão, conforme o art. 300 do CPC. A 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, se constatam quando a requerente afirma que não realizou 

qualquer contrato com o requerido, havendo descontos em sua folha de 

pagamento desde agosto/2015, supondo ter sido vítima de fraude. Ainda, 

pelo fato de haver limitação de seus rendimentos e restrição ao crédito por 

uma dívida que, segundo alega, foi fraudada, o que lhe causará prejuízo 

econômico e moral. Diante disso, defiro a tutela de urgência. Intime-se o 

requerido para que suspenda IMEDIATAMENTE os descontos na folha de 

pagamento da requerente, referente ao contrato com parcelas mensais de 

R$ 140,50, até ulterior deliberação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 

497 do CPC. Diante dos documentos de ID 15452471, defiro o pedido e 

determino: Intime-se ainda o Banco requerido para que traga aos autos o 

contrato original firmado entre as partes, autorização para desconto em 

folha e comprovante de crédito realizado à mesma, que comprove a 

contratação pela requerente, no prazo da resposta. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria à anotação de prioridade 

de tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. Intime-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029100-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 9 1 0 0 - 4 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABRICIO 

VIEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CHEVROLET/ ONIX 1.0 MT LT, 

Ano Fabricação/Modelo 2015/2016, Chassi 9BGKS48G0GG173566, 

Renavam 1070592991, Placa PXA-2324, Cor BRANCA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025768-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE ADRIANO CORREA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 5 7 6 8 - 7 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  E M B R A C O N 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: GEORGE 

ADRIANO CORREA MOREIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ FOX 1.6 PRIME 

GII, Ano Fabricação/Modelo 2012/2012, Chassi 9BWAB45Z9C4145554, 

Renavam 459153935, Placa NUG-1712, Cor BRANCA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 
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sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028987-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARAN PERPETUO QUINTILIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028987-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: HARAN PERPETUO QUINTILIANO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo JEEP/ GCHEROKEE LRD 3.6L, Ano Fabricação/Modelo 

2012/2012, Chassi IC4RJFAGXCC290513, Renavam 545859360, Placa 

OBR-0010, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 24 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004357-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEL REY LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004357-07.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEL REY LTDA - 

ME Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Chamo o feito à ordem. Revogo a 

decisão inicial junto ao ID 5076996, tendo em vista o equívoco do Juízo ao 

determinar a citação dos executados com base em ação de monitória, 

quando se trata de Ação de Execução. 2. Recolha-se o mandado de 

citação, imediatamente, sem cumprimento. 3. Após, citem-se os 

executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 4. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. 5. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro 

do Código de Processo Civil. 6. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo 

Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 7. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

24 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-127 EMBARGOS À ARREMATAÇÃO

Processo Número: 1012563-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BELCHIOR (EMBARGANTE)

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012563-73.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: BELKA - COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI - EPP, JOSE ROBERTO BELCHIOR EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL S.A Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, inciso VII do CDC, pois 

inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, no caso, tendo em vista 

ser o primeiro embargante, além de pessoa jurídica, exercente de atividade 

comercial e, conforme se extrai dos autos o empréstimo foi realizado para 

aplicar o dinheiro em sua atividade produtiva, não sendo considerada 

como consumidora final. A proposição ventilada encontra chancela no 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL CUMULADO COM DANO MATERIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DO CDC. NÃO CONFIGURADA. 

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 83 DE SÚMULA/STJ. 1. "A aquisição de bens 

ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo 

de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa 

como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo 

intermediária." (REsp 541867/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 

RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/11/2004, DJ 16/05/2005 p. 227). 2. Incidência do enunciado 

nº 83 de Súmula desta Corte Superior. 3. Recurso Especial a que se nega 

provimento. STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 603763 RS 
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2003/0191786-9).(Negrito) No entanto, mesmo não se tratando de 

consumidora final, é perfeitamente possível a revisão das cláusulas que 

entendem abusivas com base no art. 5º, inciso XXXV da CF, que dispõe a 

não exclusão da apreciação do Poder Judiciário de qualquer lesão ou 

ameaça a direito. E ainda, o Código Civil de 2002, em seu artigo 317, 

consagra o direito de revisão contratual, com base nas cláusulas gerais, 

princípio da função social e boa-fé contratual. II – Diante dos argumentos 

expendidos pelos embargantes, recebo os presentes embargos com 

efeito suspensivo, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores 

previstos no §1º do art. 919 do CPC. III – Intime-se o Embargado, na 

pessoa de seus patronos, para impugnação, no prazo legal, bem como 

para manifestação quanto à nomeação de bens a penhora pelos 

embargantes, no prazo legal. III – Traslade-se cópia desta decisão para a 

Execução apensa n. 1008144-44.2017.8.11.0041 PJE. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 24 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008144-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BELCHIOR (EXECUTADO)

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDREZA DE LIZ TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008144-44.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, JOSE 

ROBERTO BELCHIOR Decisão Interlocutória Vistos etc. Em razão da 

decisão proferida nos autos dos embargos à execução apensos de n. 

1012563-73.2018.8.11.0041 PJE, em que foi concedido efeito suspensivo 

à presente execução, aguarde-se cumprimento da referida decisão 

proferida no mencionado apenso. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002276-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. F. D. P. (REQUERENTE)

A. A. A. (REQUERENTE)

L. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1002276-51.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para proceder a retirada do formal de partilha, no prazo de 5 

dias, . CUIABÁ, 23 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002918-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA (ADVOGADO(A))

INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA (ADVOGADO(A))

KLEIBER AUGUSTO DA SILVA (RÉU)

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: 

1002918-24.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELADA, por meio do seu 

Advogado, para apresentar CONTRARRAZÕES no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 1.010, § 1º do CPC, ao Recurso de Apelação 

interposto pelo Requerido TEMPESTIVAMENTE. CUIABÁ, 24 de setembro 

de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031299-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

NILDO PAULO DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ELENA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1031299-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NILDO PAULO DE AMORIM RÉU: 

MARCIA ELENA DE SOUZA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da 

peça exordial, para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

retificando o valor da causa, conforme dispõe o art. 292, III do CPC, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024238-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

AURELIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

AUGUSTO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE AMAURI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024238-33.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: AURELIO DE ALMEIDA, AUGUSTO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESPÓLIO DE AMAURI DE ALMEIDA Vistos etc. Intime-se o 

inventariante, para que junte a certidão de casamento atualizada do de 

cujus, assim como, para que apresente as certidões negativas de débitos 

fiscais, perante às Fazendas Públicas, em 05 (cinco) dias. Na sequência, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1035999-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MARCONDES OLIVEIRA GUEDES (ADVOGADO(A))

MIKHAELL BEZERRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FANNY VIRGINIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1035999-95.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: FANNY VIRGINIA DE OLIVEIRA 

E OLIVEIRA EXECUTADO: RICARDO CAMPOS CONTO Vistos etc. Intime-se 

a parte exequente, por meio sua culta Advogada, para que, se manifeste, 
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em 05 (cinco) dias, acerca do pagamento apresentado pelo devedor, 

requerendo o que de direito. Após, vistas ao digno Ministério Público e, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 903338 Nr: 32360-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEADS, LSDSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA AUTORA, para manifestar nos autos, por meio 

do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, tendo em vista o 

pedido de desarquivamento, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 46383 Nr: 13185-68.2001.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPB(DC), IRDOC, RLB, MAB, SAB, LCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONE FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298, JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS - OAB:9.549, 

JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645/MT, MARCIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:6334-E, CAROLINA FONSECA - OAB:8626-B, 

JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, MÁRIO SÉRGIO DE 

FREITAS - OAB:6362/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA REQUERIDA para manifestar nos autos, por 

meio do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, tendo em vista o 

pedido de desarquivamento, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 100167 Nr: 2302-04.1997.811.0041

 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: AADC, LDCA, CDC, MLDC, MDCL, LNPL, AHDCP, 

NHVEJFV, DDCO, GRDO, MHDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDC-F

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257/B, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA AUTORA, para manifestar nos autos, por meio 

do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, tendo em vista o 

pedido de desarquivamento, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 918342 Nr: 42298-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FERREIRA CAMPOS, Rosalyna Conceicao de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BRAULINO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT, 

JOCYNEI LUIZ DA SILVA - OAB:19846/O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, para manifestar nos autos, 

por meio do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

manifestação da Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 842317 Nr: 46404-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPP, APP, VPP, MPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, FABIO AZEM CAMARGO - OAB:19238-B, SEBASTIÃO 

CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10001/MT, VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo sem manifestação 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 739600 Nr: 36262-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAV, GV, ALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOIV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 17688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, para manifestar nos autos, 

por meio do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

manifestação da Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 727916 Nr: 23815-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA NASCIMENTO FERNANDES, ANA MARIA 

NASCIMENTO CORREA, AQUILES LEITE DO NASCIMENTO, JOARY LEITE 

NASCIMENTO, JOAMIL ESMAEL DO NASCIMENTO, DEOMILDES LEITE DO 

NASCIMENTO, Alvina Magalhães Nascimento, ALEXANDRINO LEITE 

NACIMENTO, DIOMEDES LEITE DO NASCIMENTO, JURACI SOUZA DO 

NASCIMENTO, SEBASTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, ADAUTO 

RODRIGUES DOS SANTOS, MARIENE LEITE NASCIMENTO SOARES, 

CRISTOVAO SOARES NETO, ALEXANDRE MORENO EXPÍNDOLA, IVONE 

DA SILVA NASCIMENTO, VARLEY DA SILVA NASCIMENTO, ALDA 

REGINA MAGALHÃES DO NASCIMENTO., IZANA GONÇALINA 

MAGALHAES NASCIMENTO, ANA CAROLINA MAGALHAES NASCIMENTO, 

ALDEMIL MAGALHAES NASCIMENTO, NEREIDE FELIX DA SILVA, 

VALDIRENE DA SILVA NASCIMENTO ESPINOLA, ISABEL MARIA DA SILVA 

NASCIMENTO, VALCIENE DA SILVA NASCIMENTO, VALDIRENE DA SILVA 

NASCIMENTO, SEBASTIÃO DA SILVA NASCIMENTO, JURAMIL LEITE 

NASCIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO, 

ESPOLIO DE MARIANA LEITE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - OAB:OAB/MT 9.531, 

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, DULCELY SILVA 

FRANCO - OAB:14314, FABIANA CURI - OAB:9.600-B/MT, GISELLE 

FERREIRA VIEIRA - OAB:14,314, JOSÉ DE ALENCAR SILVA - OAB:7359 

OAB/MT, MARCELO ANTONIO THEODORO - PROF. ORIENTADOR 

UF/MT - OAB:11672/B, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149-B, THIAGO ALENCAR SILVA ABRÃO 

DE OLIVEIRA - OAB:10.113-E/MT, VALDEIR RIBEIRÃO DE JESUS - 

OAB:15269-A, VERA LUCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, para manifestar nos autos, 

por meio do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

manifestação da Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1124730 Nr: 20788-70.2016.811.0041

 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: MACDS, DDSS, YPDS, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE - 

OAB:5310, Tatiana Pereira de Vasconcelos - OAB:5725, TATIANE 

PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/MT- 5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA AUTORA, para proceder a retirada do Formal 

de Partilha, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob pena de remessa ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1134929 Nr: 25042-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE NUNES DA SILVA, VITOR GUILHERME DA 

SILVA LEOCADIO DA ROSA, FREDERICO AUGUSTO LEOCADIO DA 

ROSA, ANA CAROLINA MORAES DA ROSA, JUNIO CARLOS LEOCADIO 

DA ROSA, ANTONIO FELIPE MORAIS LEOCÁDIO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VITOR LEOCÁDIO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA ISABEL DE ARAUJO - 

OAB:21.531/MT, ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI - 

OAB:21.357/MT, ISABEL SANTANA SALIONI - OAB:18.541/MT, LAÍCE 

SOUZA AIZA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, para manifestar nos autos, 

por meio do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

manifestação da Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1159042 Nr: 35530-03.2016.811.0041

 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: SMESJ, IMJ, SMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMATRICE MARTINS 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT19313, Kesia Martins Fortes - 

OAB:16125-B/MT, KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - OAB:16125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA AUTORA, para manifestar nos autos, por meio 

do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, tendo em vista o 

decurso do prazo de 30 (dias) da retirada do alvará, para prestação de 

contas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1046727 Nr: 44757-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCMF, JCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT, RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA AUTORA, para manifestar nos autos, por meio 

do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, tendo em vista o 

pedido de desarquivamento, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1119368 Nr: 18468-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YYCDS, FACDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

DA FACULDADE AFIRMATIVO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA AUTORA, para manifestar nos autos, por meio 

do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, tendo em vista o 

pedido de desarquivamento, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1324428 Nr: 14415-52.2018.811.0041

 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: PMDBJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1298812 Nr: 8127-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTDUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA AUTORA, para manifestar nos autos, por meio 

do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, tendo em vista a 

certidão negativa do oficial de justiça..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 815316 Nr: 21768-22.2013.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 357 de 767



 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDCCL, FDCCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA REQUERIDA para manifestar nos autos, por 

meio do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, tendo em vista o 

pedido de desarquivamento, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1163453 Nr: 37320-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMSDM, CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438/MT, KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB:16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com 

fundamento no art. 487, inciso I, 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, 05 de setembro de 2018.Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza 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:

 Certifico que em atenação a decisão de fls, 341, os documentos que 

acompanham o Formal devem ser tiradois pelas partes, recolhidas as 

autencitcações e etregue na secretaria para as providências. O formal de 

partilha encontra-se na contra capa para retirada, pendente apenas as 

providências das partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265399 Nr: 23174-25.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MOSQUETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MASCARENHAS DE SOUZA (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PRISCILA 

MASCARENHAS DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

23174-25.2006.811.0041, Protocolo 265399, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1025578 Nr: 34597-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHG, RCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para manifestar nos 

autos, NO PRAZO DE 10 (dez) DIAS, acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1102918 Nr: 11681-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR as partes, na pessoa de seus procuradores, para 

comparecer na Secretaria, afim de assinar e retirar o termo de guarda 

compartilhada, no prazo de 05 (cinco) diaas, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1282215 Nr: 2452-47.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDS, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA HELENA ALTINO DE LIMA 

- OAB:216924/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 944214 Nr: 56992-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPCM, CRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16.382-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu procurador, para 

manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027645-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO PIRES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA (RÉU)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027645-81.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): MAXIMILIANO PIRES DE MIRANDA RÉU: FARES HAMED 

ABOUZEID FARES, JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA Vistos etc. Em 

atenção às informações do id.15407498, redesigno a coleta anteriormente 

agendada (id.14369780), para o dia 23 de novembro de 2018, às 12:30 

horas. Intimem-se por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021178-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARAUJO RECH LIMA (REQUERENTE)

JOSE ANALDO DE LIMA (REQUERENTE)

JULIANA ARAUJO RECH LIMA (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO VIEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEY ARAUJO MOURA LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021178-52.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE ANALDO DE LIMA, CAROLINE ARAUJO RECH LIMA, 

JULIANA ARAUJO RECH LIMA INVENTARIADO: MARLEY ARAUJO MOURA 

LIMA Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que os 

interessados são maiores e capazes, e estão representadas pelo mesmo 

advogado, razão pela qual, CONVERTO o presente inventário, em 

arrolamento sumário, em atenção do disposto no art. 659, do Código de 

Processo Civil, ressalvado, desde já, a possibilidade de nova conversão 

para o rito do inventário ou de arrolamento comum. Por outro lado, 

verifica-se que não acompanharam as declarações o documento de 

propriedade do imóvel e das vagas de garagem, razão pela qual, 

INTIME-SE a inventariante, para que apresente os documentos de 

propriedade ou de eventual direito incidente sobre os bens do espólio, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, CUMPRA-SE a decisão proferida no 

id. 14187130, no que tange à pesquisa de bens do espólio, por meio dos 

sistemas conveniados. Em havendo novos bens, a inventariante deverá 

ser intimada para retificar as declarações e o plano de partilha, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Consigno que, diante da inexistência de interesse de 

incapaz, não há intervenção do zeloso Ministério Público. Na sequência, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012408-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACIER DA COSTA DIAS JUNIOR (AUTOR(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA APARECIDA FERREIRA LIMA (RÉU)

VALDIZ PEREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

GISELA CHERUBINI PEREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1012408-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LACIER DA COSTA DIAS JUNIOR 

RÉU: LAURA APARECIDA FERREIRA LIMA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela de Evidência, proposto 

por Lacier da Costa Dias Junior, em face de Laura Aparecida Ferreira 

Lima, devidamente qualificados na inicial. Esclareceu a parte autora que, 

contraiu matrimônio com a requerida em 22/04/2010, o qual perdurou até 

09/08/2011 quando se divorciaram. Informou que, após o divórcio as 

partes voltaram a namorar, quando a presenteou com um veículo I30, 

placa NPK 0664, contudo, após o termino, a mesma se recusa a efetuar a 

transferência do mesmo para seu nome, o que tem gerando inúmeros 

prejuízos ao autor. Citada, a parte requerida apresentou contestação, 

impugnando o valor da causa, alegando a incompetência do juízo e, quanto 

aos fatos, afirmou que as partes conviveram, em união estável, antes do 

casamento, desde o ano de 2009 e, em reconvenção, pugnou pela 

sobrepartilha de bens sonegados no divórcio, pela condenação do 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), pela apresentação do recibo de transferência do veículo 

I30, com o pagamento de todas as taxas pendentes, assim como, pela 

concessão da gratuidade processual – id. 9204407. O autor/reconvindo 

se manifestou no id. 9815490 e na sequência a reconvinte no id. 

10060151. A reconvenção foi admitida pelo juízo da 3ª Vara Cível que, na 

sequência, declinou da sua competência às Varas Especializadas das 

Famílias. A sessão de mediação designada restou inexitosa, em face do 

não comparecimento do requerente/reconvindo – id. 14216716. A 

reconvinte pugnou pela concessão de tutela de evidência, para que o 

reconvindo realize a transferência do veículo I30, sem qualquer ônus à 

mesma, bem como, para fixar pensão alimentícia, em caráter provisório, 

em seu favor. Realizada audiência de tentativa de conciliação, as partes 

acordaram quanto à necessidade de transferência do veículo, que se 

encontra na posse da requerida/reconvinte, e das multas, entretanto, a 

mesma não concorda em efetuar o pagamento das despesas com a 

transferência e impostos incidentes, já que não dispõe de recursos 

financeiros para tanto. É o que cabe relatar. Fundamento e Decido. A 

demanda principal cinge-se ao pedido de transferência do veículo, 

encargos incidentes e multas administrativas impostas pelo órgão de 

trânsito, do veículo que se encontra na posse da requerida desde a 

separação, e de danos morais. Por sua vez, a reconvenção apresentada 

pela requerida encontra seus contornos nos pedidos de alimentos, 

sobrepartilha de bens, em tese, sonegados, pela transferência do veículo 

para seu nome, sem qualquer ônus quanto ao pagamento de impostos e 

taxas. Em sua contestação, a requerida apresentou impugnação ao valor 

da causa, sustentando a necessidade de inclusão do valor referente as 

cotas da empresa Titania Comércio e Serviços de Tecnologia da 

Informação, sonegados pelo autor quanto ao divórcio. Entretanto, em que 

pese as razões levantadas, é certo que esse dado influencia na fixação 

do valor da causa na reconvenção, não na ação principal, na qual o 

benefício econômico buscado se refere ao valor devido perante o órgão 

de trânsito, em decorrência do registro do veículo em nome do autor, 

razão pela qual INDEFIRO. 1º. Da ação principal. Observa-se das provas já 

produzidas nos autos, principalmente diante do próprio reconhecimento da 

requerida de que está na posse do veículo desde a separação, ou seja, 

há aproximadamente cinco anos. A não transferência do veículo gera 

reais e concretos prejuízos àquele que tem o registro em seu nome, já 

que, como se sabe, fica responsável pelas obrigações decorrentes do 

veículo, perante o órgão de trânsito, sem contar as multas de trânsito, que 

podem culminar na suspensão do direito de dirigir e, até mesmo, em sua 

cassação, nos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, 

observa-se que na permuta realizada entre ambos, a requerida recebeu o 

I30 da Hyundai, enquanto o requerente um Peugeot 207, sendo aquele de 

maior valor e sabidamente mais valorizado no mercado. Dessa forma, 

demonstrada a probabilidade do direito alegado, além da efetiva 

possibilidade de dano ao autor, entendo presentes os requisitos previstos 

no art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Por fim, consigno que eventual direito à 

sobrepartilha de bens, em nada interfere no direito que ora se concede, e 

que será discutido no decorrer do processo. 2. Da reconvenção. 2.1. Dos 

alimentos. A fixação de pensão alimentícia em benefício de 

ex-cônjuges/companheiros é medida excepcional, se justificando somente 

quando o interessado demonstrar sua incapacidade permanente para o 

trabalho ou impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, como a 

muito nossos Tribunais veem decidindo. Nesse sentido: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO 

DE ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. PEDIDO SUCESSIVO DE 

REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 

VALORAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DEVER 

EM PRESTAR ALIMENTOS AO EX-CÔNJUGE MANTIDO. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os 

alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo 

certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do 
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pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade 

permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no 

mercado de trabalho. (...) (AgInt no AREsp 1036709 RJ 2016/0335675-3, 

T4 - QUARTA TURMA, Min. Rel. Raul Araújo, DJe 14/09/2017). Ainda 

assim, há que se considerar que as partes estão divorciadas/separadas 

há aproximadamente cinco anos, ou seja, a um tempo considerável, razão 

pela qual o pedido de alimentos, somente agora, fere a legítima expectativa 

já criada no requerente no sentido da desnecessidade de pagamento de 

alimentos à ex-cônjuge, pois apta a prover o próprio sustento, embora 

momentaneamente esteja em tratamento médico. Dessa forma, inviável a 

fixação dos alimentos provisórios, ao menos neste momento processual. 

Considerando que as partes são legítimas, bem como, legítimos os seus 

interesses e, que a ação vem se desenvolvendo em marcha regular, não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, até o momento, DOU 

O FEITO POR SANEADO. A posse do veículo I30 é questão incontroversa 

nos autos, tendo sido o mesmo transferido à requerida quando do fim da 

união. Nesse cenário, FIXO os pontos controvertidos como sendo: 1º. A 

fixação do termo inicial a partir do qual a requerida passou a ser 

responsável pelo pagamento das obrigações decorrentes do veículo. 2 º. 

A existência de direito de meação das cotas da empresa Titânia Comércio 

e Serviços de Tecnologia da Informação Ltda – EPP. 3º. A existência de 

circunstância excepcional a justificar o pagamento de alimentos em favor 

da reconvinte. DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

para o próximo dia 27 de novembro de 2018 às 15h20min, e DEFIRO os 

pedidos de produção de prova oral, notadamente depoimento pessoal das 

partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado em 10 

(dez) dias. CONCEDO a gratuidade processual postulada pela 

requerida/reconvinte. PROCEDA-SE pesquisa quanto à situação do veículo 

junto ao órgão competente, notadamente quanto à existência de restrição 

decorrente do contrato de alienação fiduciária. Após, se verificada a baixa 

da restrição, EXPEÇA-SE ofício ao Detran/MT, para que promova a 

imediata transferência do registro do veículo I30, Hyundai, ano/modelo 

2011/2012, cor prata, placa NPK0664, renavan 00338013210, para o nome 

de Laura Aparecida Ferreira Lima, CPF nº. 982.653.341-68, RG 1326561-0 

SSP/MT, domiciliada na Av. Brasil, nº. 269, apto 302, bloco D, torre 2, 

bairro Morada do Ouro II, CEP 78055-508, cidade de Cuiabá/MT, assim 

como, os encargos referentes ao bem pendentes. Do mesmo modo, as 

multas lançadas em nome do autor, sobre o veículo I-30, deverão ser 

transferidas para o nome da requerida Laura, visto que ela tem sido a 

condutora do automóvel. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003870-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHOS BATISTA TELES (ADVOGADO(A))

ABEL PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PEREIRA (EXECUTADO)

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1003870-03.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ABEL PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: MARIA APARECIDA 

PEREIRA Vistos etc. Intime-se o exequente, por meio de seu culto 

advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da 

impugnação apresentada, requerendo o que de direito. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010983-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES (ADVOGADO(A))

G. L. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINY FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - 030.699.651-05 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO GONCALVES MACHADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010983-08.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIELLY LOUIZE OLIVEIRA MACHADO 

REPRESENTANTE: ALINY FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MARCOS 

PAULO GONCALVES MACHADO Vistos etc. Intime-se a parte exequente, 

por meio de sua culta advogada, para que, se manifeste, em 05 (cinco) 

dias, nos moldes do parecer do digno Ministério Público (id.15373783), 

requerendo o que de direito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017443-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGUES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE GUARIM DE ARRUDA (AUTOR(A))

JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAYARA GUARIM DE ARRUDA PADILHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JEANCARLO PADILHA (RÉU)

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017443-45.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARIA JOSE GUARIM DE ARRUDA, MAYARA GUARIM DE 

ARRUDA PADILHA RÉU: ALTAIR JEANCARLO PADILHA Vistos etc. Em 

atenção aos pedidos do id.11434703, INTIME-SE a exequente, para que, 

traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o endereço onde se encontra o 

veículo e/ou avaliação da tabela fipe. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012018-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANICETO FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

TAMURAIA FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

AKA ROENE FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012018-03.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: RAFAEL 

ANICETO FERREIRA PEREIRA, TAMURAIA FERREIRA PEREIRA, AKA 

ROENE FERREIRA PEREIRA Vistos etc. Ante a informação do atual 

endereço das requeridas (id.15139977), designo audiência de conciliação, 

para o dia 07 de novembro de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Intime-se a autora, por meio de seu 

culto advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020612-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))

SOLANGE CHRISTINE ARRUDA FAVA (REQUERENTE)

LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO FAVA DE GUIMARAES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020612-40.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SOLANGE CHRISTINE ARRUDA FAVA, LUIZ EDUARDO 

FIGUEIREDO GUIMARAES INVENTARIADO: LUIS EDUARDO FAVA DE 

GUIMARAES Vistos etc. Trata-se de Inventário, proposto por Solange 

Christine Arruda Fava e Luiz Eduardo Figueiredo Guimarães, visando à 

partilha dos bens deixados por Luis Eduardo Fava de Guimarães, 

devidamente qualificados na inicial. A ação foi recebida em 07 de julho de 

2017, por força da decisão de id. 8752926, que nomeou o autor 

inventariante, determinou a busca de bens do espólio e a expedição de 

ofício ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal. A busca de bens 

restou inexitosa, conforme extratos de id. 9143286. A Caixa Econômica 

Federal e o Banco do Brasil, informaram a inexistência de saldos e ativos 

financeiros em nome do de cujus, conforme se observa dos ids. 10153412 

e 10509200. Os autos foram impulsionados para que a parte autora 

prestasse o compromisso de inventariante, em 06 de novembro de 2017 – 

id. 10567170 e, diante de sua inércia,como no id. 11738427 foi 

determinada sua intimação pessoal para que desse prosseguimento ao 

processo. Em 27 de março de 2018, a parte autora requereu no id. 

12433433, prazo de trinta dias para a apresentação das certidões 

negativas e para a assinatura do termo de compromisso, o que foi 

indeferido no id. 12509556, em face do decurso de prazo suficiente para o 

cumprimento da decisão inicial. No id. 14458855 foi certificado o decurso 

do prazo para que a parte autora promovesse o prosseguimento do 

processo, razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da mesma 

no id. 14464553. Em cumprimento à diligência, constatou-se a insuficiência 

do endereço fornecido pela parte autora, para sua correta localização, 

conforme certificado no id. 14837561. É o relatório. Fundamento e Decido. 

O Código de Processo Civil de 2015 foi estruturado com o intuito de 

possibilitar a efetiva prestação jurisdicional, por meio do processo, 

valorizando, por seu turno, a primazia do julgamento do mérito, garantindo, 

assim, o acesso à justiça. Por outro lado, todas as partes do processo 

precisam agir de forma a colaborar para o alcance do seu resultado 

prático, numa sincronia de atos de se sucedem, fundamentados no 

princípio da cooperação e da boa-fé processual. A propósito, a 

eternização do processo, sem qualquer resultado prático, gera prejuízos 

para os demais jurisdicionados que são penalizados, pelo tempo 

dispensado às ações, onde as partes se desinteressam por seu 

desfecho. Sobre tais dificuldades, ressalta-se o número insuficiente de 

oficiais de justiça que se veem, muitas vezes, assoberbados com a 

obrigação de cumprir mandados de intimação de pessoas 

desinteressadas, atrasando diligências que, de fato possam alcançar o 

seu desiderato. No caso dos autos, o prosseguimento do inventário 

dependeria de providência a ser tomada pela parte autora, que desde 

março de 2018 deixou de dar impulsionamento, inviabilizando, assim, a 

conclusão do presente inventário. Em atendimento ao disposto no 

parágrafo primeiro do artigo 485, do Código de Processo Civil, foi 

determinada a intimação pessoal da parte autora no endereço constante 

dos autos, para que desse prosseguimento à ação, sob pena de extinção, 

contudo a diligência restou infrutífera, pois o endereço fornecido no 

processo não foi suficiente para sua correta localização. Nesse cenário, 

considerando a impossibilidade de substituição de inventariante, já que os 

únicos herdeiros noticiados são marido e mulher, residentes no mesmo 

endereço, há que se reconhecer a desídia dos autores quanto ao 

impulsionamento do inventário, impondo-se, assim, a extinção da ação. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 

art. 485, inciso III, do CPC, diante da verificada desídia da inventariante, em 

dar andamento a presente ação. Transitada em julgado esta decisão, 

expeçam-se as comunicações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032515-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA FERNANDA ZEFERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ GONÇALO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ GOMES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1032515-72.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TAINARA FERNANDA ZEFERINO DOS SANTOS 

INVENTARIADO: JUAREZ GOMES DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

Arrolamento Sumário, proposto por Tainara Fernanda Zeferino dos 

Santos, visando à adjudicação dos bens deixados por Juarez Gomes dos 

Santos, devidamente qualificados na inicial. Infere-se dos autos que, o de 

cujus faleceu em 22/02/2017 – id. 12803378, que era divorciado e deixou 

apenas uma herdeira, sua filha Tainara Fernanda Zeferino dos Santos. A 

ação foi recebida em 19 de abril de 2018, conforme decisão de id. 

12816465, que deferiu, em caráter provisório, a gratuidade processual 

postulada e determinou a busca de bens do espólio. A busca de bens do 

espólio restou frutífera quanto a localização de veículos, conforme extrato 

de id. 12947619. Certidão de inexistência de testamento e de inexistência 

de débitos tributários consta do id. 13234868 e 13733471. A ação foi 

convertida em arrolamento sumário, em face da existência de herdeiro 

único, em 06 de agosto de 2018, nos termos da decisão de id. 13978544, 

oportunidade em que determinada a expedição de ofício ao Banco do 

Brasil e à Receita Federal. As primeiras declarações constam do id. 

14886846, das quais constam os bens e direitos do espólio. A Companhia 

de Seguros Aliança do Brasil informaram no id. 15387185 a existência de 

dois seguros prestamistas. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO o presente arrolamento sumário, à luz do art. 659 e 

ss. do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, adjudicando 

os bens e direitos do espólio de Juarez Gomes dos Santos, à única 

herdeira Tainara Fernanda Zeferino dos Santos, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. Concedo a gratuidade processual 

postulada. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o termo de 

adjudicação, assim como, alvará para transferência da quantia depositada 

em conta judicial, em conta a ser informada pela inventariante, em 05 

(cinco) dias, e para levantamento direto perante as agências indicadas, 

inclusive, perante a Receita Federal do Brasil. Na sequência, INTIME-SE a 

Fazenda Pública Estadual, para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, em atenção ao 

disposto no art. 659, §2º, do CPC. Após, procedam-se as devidas baixas 

e anotações legais, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026833-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN (ADVOGADO(A))

MARIA TEREZA DE ARAUJO (REQUERENTE)

LUIZ AUGUSTO ROSA TREVISAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NINA ALVES DE ARAUJO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1026833-39.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA TEREZA DE ARAUJO INVENTARIADO: NINA ALVES 

DE ARAUJO Vistos etc. Trata-se de Arrolamento Sumário, proposto por 

Maria Tereza de Araújo Burakoski, visando à regularização da 

transmissão do patrimônio deixado por Nina Alves de Araújo, devidamente 

qualificadas na inicial. Consta dos autos que, a de cujus faleceu em 

15/07/2017 – id. 9648557, era divorciada, não deixou testamento e deixou 

somente uma herdeira, Maria Tereza de Araújo Burakoski, sua filha. 

Infere-se que, a de cujus deixou bens e direitos, conforme se extrai das 

primeiras declarações, acostadas ao id. 9647815. Certidão negativa de 

testamento consta do id. 9662636. A ação foi recebida, em 18 de 

setembro de 2017, nos termos da decisão de id. 9926208, que concedeu, 

provisoriamente, a gratuidade processual. As buscas de bens do espólio 

restaram exitosas quanto à localização dos veículos, descritos no extrato 

de id. 10029291. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO o presente arrolamento sumário, à luz do art. 659 e ss. do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, adjudicando os 

bens do espólio de Nina Alves de Araújo, à única herdeira Maria Tereza de 

Araújo Burakoski, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o termo de 

adjudicação, assim como, os alvarás necessários, em especial em 

atenção ao oficio nº. 63/2018 do Ministério da Fazenda. Na sequência, 

INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para lançamento administrativo do 
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imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, em 

atenção ao disposto no art. 659, §2º, do CPC. Após, procedam-se as 

devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 24 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1030595-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE BUSSIKI FIGUEIREDO (REQUERENTE)

MARCEL LOUZICH COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO BUSSIKI (INVENTARIADO)

JOAO ROCHA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para pagar mais uma 

folha do formal de partilha, face ser dois formais de partilha expedidos, no 

prazo legal. Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022857-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DANIEL MULLER (REQUERENTE)

ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDALENA MULLER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora para comparecer nesta 

secretaria e retirar o formal de partilha. Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Intimação 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)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1058635 Nr: 50335-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS, KCSES, KSES, ZCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11.508/MT

 Processo n. 50335-92.2015 – Código 1058635

Vistos.

As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo 

polo processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo.

Por meio da presente ação, a requerente busca o reconhecimento da 

união estável vivida com o falecido senhor Ivair Martins de Souza, genitor 

das requeridas.

Na decisão de fl. 29, foi determinada a citação das requeridas.

Às fls. 36/41 foi apresentada a contestação, na qual as demandadas 

alegam, em sede de preliminar, impossibilidade jurídica do pedido, haja 

vista que a autora e o falecido eram parentes consanguíneos (tio e 

sobrinha). No mérito, pela improcedência.

Às fls. 76/82 foi acostada a impugnação e documentos.

No que se refere à alegada impossibilidade jurídica do pedido, há de se 

analisar se a alegada consanguinidade havida entre a autora e seu tio 

pode ser vista como impedimento ao reconhecimento do pedido.

Pois bem. Pela análise conjunta do artigo 183, IV, do Código Civil, e 

Decreto-Lei 3.200, de 19/04/41, podemos verificar que existe uma 

exceção ao impedimento para o matrimônio entre tio e sobrinha (colaterais 

de 3º grau), já que estes podem se casar se observadas as 

determinações e restrições do referido Decreto, que exige a juntada ao 

processo de habilitação, laudo médico que ateste a impossibilidade de 

problemas genéticos para a prole.

 Nesse passo, está claro que a proteção visa, exclusivamente, a 

normalidade genética da prole, nenhuma outra razão há para impedir este 

matrimônio.

 Assim, se a Constituição prevê a união estável entre homem e mulher 

(sem distinção), como entidade familiar, facilitando sua conversão em 

casamento, através da lógica, podemos afirmar que, se tio e sobrinha 

podem se casar, desde que atendidos os requisitos disposto no 

Decreto-Lei 3.200/41, de igual forma, nenhum óbice ao reconhecimento da 

união estável nesse caso, com muito mais razão pelo fato de não terem 

concebido filhos durante a união.

Portanto, não há falar em impossibilidade jurídica do pedido. Afasto a 

preliminar.

Não há irregularidades a sanar.

Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 05 de dezembro de 2018, às 13h:30min.

O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

Sem prejuízo do acima disposto, intimem-se os requeridos, para, 

querendo, manifestarem sobre os documentos apresentados junto com a 

impugnação, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 923634 Nr: 45613-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSX, SDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, JOSÉ AMERICO CASTELO 

BRANCO JÚNIOR - OAB:19.210

 Processo nº. 45613-49.2014 – Código 923634.

 Vistos.

 Cuida-se de ação de execução de alimentos, processada pelo rito do art. 

528 do Código de Processo Civil, em que o executado, citado, manifestou 

às fls. 79/83, informando o pagamento.

Às fls. 91/92, a parte exequente informou que o devedor efetua o 
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pagamento em valor menor que o devido, e apresentou planilha do débito 

que ainda está em aberto.

O Ministério Público opinou pela intimação do devedor, a fim de que 

efetuasse o pagamento da dívida em 03 (três) dias, sob pena de prisão.

É o necessário à análise e decisão.

Dispõe o art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal sobre a possibilidade 

de ser decretada a prisão civil por dívida decorrente de obrigação 

alimentícia como meio de coerção ao pagamento, no caso de 

inadimplemento voluntário e inescusável.

No caso dos autos, verifica-se que o executado foi citado da presente 

ação, e na oportunidade, constou no mandado de citação a advertência 

que a dívida alimentar era composta pelo valor inserido na planilha de 

cálculo de fl. 74, mais as prestações posteriores que estivessem 

vencidas.

Ocorre que a parte credora informou nos autos que o executado paga a 

prestação alimentar de forma parcial todo mês, conforme pode ser 

verificado na planilha de fls. 91-v/92. Assim, busca o adimplemento da 

dívida.

Ora, se a obrigação alimentar é fixada no importe de 28,5% (vinte e oito 

vírgula cinco por cento) do salário mínimo, e o pagador efetua o repasse 

de montante inferior ao estipulado, importa dizer que o pagamento está 

ocorrendo de maneira parcial, o que só acarreta o aumentando do saldo 

devedor a cada mês.

Nesse passo, incontestavelmente, o pagamento parcial da dívida, por 

expressa previsão legal, não tem o condão de elidir o decreto prisional.

 Ante o exposto, com base no art. 528, §§ 3º e 7º, do Código de Processo 

Civil, art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e Súmula nº. 309 do 

Superior Tribunal de Justiça, decreto a prisão do alimentante-devedor pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, ou até quitação integral do débito, caso 

ocorra antes. Ainda, com fulcro nos parágrafos 1º e 3º, do art. 528, do 

Código de Processo Civil, determino seja a dívida protestada.

Expeça-se mandado de prisão por meio do sistema BNMP/CNJ, 

ressalvando que a custódia deverá ser cumprida no estabelecimento mais 

próximo da residência do executado ou no Centro de Ressocialização de 

Cuiabá (antiga Cadeia Pública do Carumbé), porém, separado dos demais 

presos comuns.

Consigne-se, ainda, que o débito é o constante do cálculo atualizado da 

dívida juntado ao processo, mais as prestações posteriores que estiverem 

vencidas.

Expeça-se ofício solicitando reforço policial para o cumprimento do 

mandado de prisão.

Promova-se o necessário para que a dívida seja protestada (CPC, art. 528, 

§ 1º).

 Cumpra-se com urgência.

 Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1143409 Nr: 28856-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASG, MSDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:19773/O, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - OAB:16015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:19773/O

 O juiz despachou: Observo que o despacho que designou esta audiência 

foi publicado (fl. 33) constando como patrono habilitado para receber as 

intimações, apenas a advogada Dra. Karla Maria Lima de Oliveira. 

Entretanto, a requerente Marisley Silvério de Godoy constituiu nova 

advogada, conforme consta das fls. 36 e 37. Dessa forma, a sua 

ausência está justificada; não porém, a do Sr. Alessandro Silvério Godoy 

e sua advogada. Por isso, determino a intimação de todos, via D.J.E., para 

dizerem, em 10 (dez) dias, se ainda têm interesse no processo, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada mais.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 751376 Nr: 3124-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSM, RDSES, DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B, JOSÉ 

ORTIZ GONZALES - OAB:OAB/MT 4.066-B, REJANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 659 e do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de inventário de 

Sebastião Moraes da Silva para, nos termos do esboço de partilha contido 

nas primeiras declarações de fls. 67/70, aditada às fls. 77/83, atribuir aos 

herdeiros nela contemplados os seus respectivos quinhões, com a 

ressalva de que esta sentença não possui o efeito de atribuir a 

propriedade dos imóveis ao Espólio, visto que a partilha restringiu-se à 

expectativa de aquisição da propriedade, oriunda dos contratos de 

promessa de compra e venda juntados aos autos.Suspendo a expedição 

do formal do partilha até:a) juntada da certidão negativa de débitos 

expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e Várzea Grande/MT; SEFAZ 

– Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso; Procuradoria-Geral 

do Estado de Mato Grosso; e da Receita Federal;b) apresentação do 

comprovante de recolhimento ou isenção do ITCD.Decorridos 60 

(sessenta) dias sem que haja manifestação quanto à juntada dos 

referidos documentos, arquive-se.Comunique-se o ilustre Juízo da Sexta 

Vara Cível, por meio de ofício, remetendo-lhe cópia desta sentença e do 

plano de partilha de fls. 77/83.Defiro ao espólio e aos requerentes a 

g r a t u i d a d e  p r o c e s s u a l . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o , 

certifique-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de setembro 

de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 901869 Nr: 31227-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODOLINA CAROLINA DE SOUSA VIEGAS, RODRIGO 

DE SOUSA VIEGAS, RONDON BRASIL VIEGAS, RÚBIA VIEGAS 

APOLINÁRIO, REGIS DE SOUSA VIEGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FABER VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:141424/RJ, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Homologo, por sentença, a sobrepartilha de fls. 369/372.

Considerando que foram atendidas todas as condições estabelecidas na 

sentença proferida às fls. 208/210, bem como, diante da manifestação da 

Fazenda Pública Estadual, à fl. 390, de que o imposto apurado no 

inventário foi devidamente recolhido, determino a expedição do formal de 

partilha.

Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem na Secretaria desta Vara Judicial, as cópias dos autos que 

deverão compor o formal de partilha, bem como, promovam a juntada ao 

processo dos comprovantes de recolhimento da taxa de expedição e dos 

selos.

Feito isso, expeça-se o formal de partilha.

Expeça-se, ainda, os alvarás necessários para levantamento de valores, 

conforme postulado às fls. 382/384.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1155297 Nr: 34041-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTELO BADINI JÚNIOR, VANDA MELO BANDINI 

LOURENÇO, MARISA BADINI MALAGUTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OTELLO BADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694-A, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de inventário em que, às fls. 21/26, foram apresentadas 

as primeiras declarações, nas quais foram arrolados os herdeiros e os 

bens a inventariar.

Conforme informação juntada à fl. 35, a conta de titularidade do 

inventariado perante o Banco Sicoob foi encerrada, em agosto de 2014, e 

não há saldo ou cotas sociais a serem levantados perante aquela 

instituição financeira.

Às fls. 50/136, a herdeira Vanda Melo Badini Lourenço requereu sua 

nomeação como inventariante, alegando que o inventariante nomeado teria 

proposto outra ação de inventário, que foi extinta por abandono.

Indefiro a remoção do inventariante, visto que, neste ação de inventário, 

até o momento, não se vislumbra qualquer ato de desídia do inventariante. 

Ademais, a extinção da ação de inventário se deu por ausência de 

interesse processual e não por desídia, conforme verificado nos autos do 

Processo n. 41738-08.2013.811.0041.

Intime-se o inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua 

os autos com:

a) certidão negativa de testamento (CNJ, Prov. 56/2016);

b) certidão negativa do Municípo de Cuiabá;

c) certidão negativa expedida pela SEFAZ/MT;

d) certidão negativa expedida pela PGE/MT;

e) certidão negativa expedida pela Receita Federal do Brasil.

Certifique-se se houve publicação do edital de fl. 43 e, em caso positivo, o 

decurso do prazo para manifestação da herdeira Marisa Badini Malaguti. 

Do contrário, publique-se o edital de citação.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, renove-se a conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 916293 Nr: 40971-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDCCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da parte requerida, para que informe o endereço 

correto para envio de ofício, tendo em vista a correspondência devolvida, 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 898530 Nr: 28744-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAP, ACDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA 

SOARES - OAB:20396, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341, 

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:267.547 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte exequente para manifestar 

sobre a correspondência devolvida, devendo indicar o endereço correto 

da CLINMED, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 838347 Nr: 43040-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSVD, TATIANA SANGALLI PADILHA, TATIANA 

SANGALLI PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FABIANO VIEGAS DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:15421/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte inventariante para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, devendo indicar o 

endereço correto da empresa GOLD YELLOW, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 251877 Nr: 18022-93.2006.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA GIROTTO DE OLIVEIRA MAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA LEONILCE GIROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT, RODOLFO LUIZ BRESSAN SPIGAI - OAB:44.950/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes para que, dentro do prazo de 15 dias, manifestem acerca 

da resposta ao ofício de fls. 172/207.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 287479 Nr: 8699-30.2007.811.0041

 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: GGP, RGDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069, NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - UNIJURIS - OAB:3847, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9.769/MT

 Processo nº. 401/2007 – Código 287479

 Visto.

 Proceda-se com a alteração da classe processual, para que conste como 

cumprimento de sentença.

 Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, acrescido 

de custas, se houver.

 Não sendo efetuado o pagamento no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), seguindo-se os atos de 

expropriação, sob pena de protesto da dívida.

 Não ocorrendo o pagamento, arbitro honorários em 10% (dez por cento) 

do valor da execução. Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba 

honorária incidirão sobre o restante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 24 de setembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 351749 Nr: 22205-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. T., NELCI CECÍLIA RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito fazendo 

vistas a parte embargante para manifestação, dentro do prazo legal de 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 995788 Nr: 21392-65.2015.811.0041

 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: HOBPDBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Vistos.

 Haydee Oneide Boaventura Paes de Barros Ribeiro aforou a presente 

Ação de Divórcio c/c Alimentos em face de Alexandre Magno Ribeiro.

Por meio da presente ação, a requerente busca a decretação do divórcio, 

a fixação de verba alimentar em seu favor, a partilha de bens, e a 

alteração do seu nome para o de solteira. Esclareceu, ainda, que com 

relação aos alimentos destinados à filha menor, já haviam sido fixados em 

outra demanda.

Na decisão de fl. 169, foi fixada a verba alimentar à filha menor, Alexia 

Valentina, no importe de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos 

líquidos do requerido, e designada audiência de tentativa de conciliação, 

cuja ata está encartada à fl. 205.

Às fls. 180/190 o requerido informou a interposição de agravo.

Às fls. 193/197 foi juntada decisão proferida em sede de Recurso de 

Agravo de Instrumento, reduzindo a verba alimentar provisória ao patamar 

de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos do requerido.

Às fls. 217/223 foi apresentada a contestação, intempestivamente.

Às fls. 276/277 foi acostada a impugnação.

À fl. 278 o Ministério Público lançou parecer, pela decretação do divórcio, 

e designação de audiência.

É o breve relatório.

D E C I D O.

No que se refere à intempestividade da peça de defesa, no caso, a revelia 

não opera seus efeitos de forma absoluta, devendo o julgador, no caso, 

observar se os documentos apresentados inicialmente são capazes de 

comprovar as afirmações da parte autora.

A presunção de veracidade dos fatos é relativa, podendo ser afastada no 

caso concreto.

Nesse sentido, transcrevo o recente julgado Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. DECRETADA A REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE. APLICABILIDADE ARTIGO 344 DO CPC. A revelia acarreta 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor porque 

estamos diante de questões de direito, quando aplicados os efeitos da 

revelia, não implica procedência da demanda, porquanto as questões de 

direito devem ser julgadas de acordo com o livre convencimento do juiz. 

ADOÇÃO DOS PARADIGMAS DO STJ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ART. 1039 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

PARADIGMA: RESP nº 1.061.530/RS. O percentual dos juros 

remuneratórios do contrato é compatível com a taxa média do mercado 

para o período da contratação. Por conseguinte, não se observa 

abusividade a ser corrigida. CONFIGURAÇÃO DA MORA. PARADIGMA: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530/RS. Não verificada a abusividade dos 

encargos contratuais previstos para o período da normalidade contratual, 

resta configurada a mora. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação 

Cível Nº 70077723971, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 30/08/2018). negritei

Assim, afasto a prejudicial e passo ao julgamento do mérito.

Concernente ao pedido de divórcio é sabido que a redação do art. 226, § 

6º, da Constituição Federal dispensa qualquer requisito para sua 

decretação, de modo que pode ser exercido pela simples manifestação de 

vontade dos cônjuges.

 Ainda, ressalto que no presente caso, o fim de casamento é vontade 

externada por ambas as partes, reforçando ainda mais a necessidade da 

decretação do divórcio.

Superada a questão do divórcio, importa-me fazer uma ressalva sobre a 

questão dos alimentos perquiridos inicialmente.

Verifica-se que a presente ação foi distribuída pela requerente, e as 

matérias nela delimitadas são: divórcio, alimentos à requerente, partilhe e o 

direito de voltar a usar o nome de solteira. Na peça vestibular, a 

requerente ainda esclareceu que os alimentos destinados à filha tinham 

sido objeto de análise em outro processo, como pode ser visto à fl. 07.

 Ocorre que no despacho inicial, não foi observado pelo Juízo (Juiz 

substituto), que os alimentos aqui eram pleiteados para a autora, razão 

pela qual foi fixada a verba alimentar no importe de 25% (vinte e cinco por 

cento) dos rendimentos do requerido, que, por meio de decisão proferida 

em Agravo de Instrumento, foi reduzida para 15% (quinze por cento) 

sobre os rendimentos líquidos do demandado.

Foi apresentada a contestação e posteriormente a impugnação, e até o 

presente momento não tinha sido observado o equívoco na decisão que 

fixara a verba alimentar à pessoa diversa (a menor não integra a lide).

Portanto, observando os limites fixados pelos pedidos declinados na 

inicial, revogo a decisão concessiva dos alimentos à filha menor do casal.

Com relação ao pedido de alimentos feito pela autora, vejo que a mesma 

permaneceu casada com o requerido por apenas 06 (seis) meses, 

conforme narrado na inicial (fl. 06). Esclareceu também que é servidora 

pública estadual, mas que seus rendimentos não seriam suficientes para o 

custeio de suas despesas, razão pela qual buscou alimentos no importe 

de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido.

Em que pesem as razões da autora, entendo que não restou comprovado 

nos autos que a autora tivesse qualquer dependência financeira com 

relação ao ex-cônjuge. Viveram apenas 06 (seis) meses sob o mesmo 

teto após o casamento, e mesmo nesse período a requerente continuou 

trabalhando, não se tem a informação de que tivesse deixado o emprego 

para se dedicar integralmente à família.

Assim, considerando a capacidade laborativa da autora, desempenhada 

inclusive durante o casamento, não se fazem presentes os requisitos 

permissivos ao deferimento de verba alimentar, nos termos buscados.

Sorte também não assiste a requerente, no que se refere à partilha de 

bens.

Alega que foi adquirido durante o casamento uma propriedade rural 

situada em Chapada dos Guimarães/MT, e trouxe cópia de um instrumento 

particular de venda e compra de imóvel rural (fls. 61/63), no entanto, 

referido documento não está assinado pela requerente e nem consta o 

nome do requerido para assinatura, embora figurasse também como 

adquirente. A cópia da escritura do bem, fls. 267/268, comprova que o 

imóvel está em nome de terceiras pessoas, estranhas a este feito.

Ou seja, o documento trazido pela autora não prova a aquisição do bem, e 

demonstra uma avença que não foi formalizada na íntegra, estando 

contrária ao ato jurídico perfeito e acabado. Não só, mesmo que referido 

contrato estivesse devidamente assinado pelos vendedores e 

compradores, saliento que o documento hábil a comprovar a propriedade é 

a escritura. Ainda que quiséssemos entender pela presença dos atributos 

da posse, este Juízo não seria o competente para apreciar tal matéria, 

afeta à esfera cível comum.

Nesse passo, concluo que se a requerente pretende provar aquisição do 

bem e sua posse, deverá buscar a discussão da matéria nas vias 

ordinárias.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação, para o fim 

de decretar o divórcio entre as partes, e possibilitar à autora que volte a 

usar o nome de solteira.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

No que se refere à partilha do imóvel descrito nos autos, julgo extinto o 

pedido, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código 

de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 404945 Nr: 37188-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADA, CADA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAG, EDOVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES GONÇALVES DE 

LIMA - OAB:11806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMASCENO 

- OAB:3.620/MT, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4.176/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar as requerentes a manifestarem, dentro do prazo de 15 dias, haja 

vista que embora a inventariante tenha sido intimada, não manifestou até a 

presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1047026 Nr: 44898-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de intimação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 877568 Nr: 15171-03.2014.811.0041

 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: LGKW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDONM, JDONM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO 

ALVES - OAB:18439/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDRO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:6894

 Vistos.

 Retifique-se a capa dos autos para cumprimento de sentença.

 Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito apresentado 

às fls. 208.

 Não sendo efetuado o pagamento no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), seguindo-se os atos de 

expropriação, além do protesto da dívida.

 Não ocorrendo o pagamento no prazo legal, arbitro honorários em 10% 

(dez por cento) do valor da execução. Em caso de pagamento parcial, a 

multa e a verba honorária incidirão sobre o restante.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001560-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO (ADVOGADO(A))

JOSIMAR ALVES DE MATES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDA SANTOS PRIMO (RÉU)

IZAAC SANTOS PRIMO (RÉU)

ISAIAS SANTOS PRIMO (RÉU)

MARIA AIRES OLIVEIRA (RÉU)

SARA SANTOS PRIMO (RÉU)

PAULO AIRES PRIMO FILHO (RÉU)

ANTONIO SANTOS AIRES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1001560-24.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

JOSIMAR ALVES DE MATES Endereço: RUA VINTE E UM, 19, QUADRA 14, 

LOTE 19, JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-848 PARTE 

REQUERIDA: Nome: IZAAC SANTOS PRIMO Endereço: RODOVIA DOS 

IMIGRANTES, 23, - DO KM 16,001 AO KM 17,599 - LADO ÍMPAR, COLINAS 

VERDEJANTES, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-435 Nome: PAULO 

AIRES PRIMO FILHO Endereço: RUA VINTE E UM, 19, QUADRA 14, LOTE 

19, JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-848 Nome: 

NIVALDA SANTOS PRIMO Endereço: RUA VINTE E UM, 04, QUADRA 14, 

LOTE 04, JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-848 Nome: 

MARIA AIRES OLIVEIRA Endereço: RUA VINTE E UM, 13, QUADRA 21, 

LOTE 13, JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-848 Nome: 

ANTONIO SANTOS AIRES Endereço: RUA VINTE E UM, 04, QUADRA 30, 

JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-848 Nome: SARA 

SANTOS PRIMO Endereço: RESIDENCIAL SÃO JOSÉ, 43, RUA G, S/N, 

QUADRA 20, CASA 43, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-900 Nome: ISAIAS SANTOS PRIMO Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 3877, LADO PAR, RES. 

PQ. CHAPADA IMPERIAL, BL.C, AP.106, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-800 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR(A), acima 

qualificada(o), para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto na SENTENÇA prolatado(a) neste processo. 

SENTENÇA ID N. 13677620 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 21 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030798-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. E. M. C. (REQUERENTE)

C. I. D. S. (REQUERENTE)

S. A. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO: 1030798-88.2018.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

GEISA ELISSANE MENDONCA CUNHA Endereço: RUA ARMANDO CANDIA, 

47, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-242 Nome: CUSTODIO 

INACIO DOS SANTOS Endereço: RUA ARMANDO CANDIA, 47, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-242 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 1.205/2016 - CNGC, 

impulsiono o feito para intimação da parte autora da DECISÃO prolatada 

neste processo, bem como para recolher a guia de arrecadação do TJ/MT 

referente a diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação/intimação, devendo após ser juntado o comprovante 

de pagamento no processo respectivo, via SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 24 de setembro de 2018. Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 838941 Nr: 43486-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8.231/MT

 Vistos, etc...

Diante dos acontecimentos ocorridos no curso deste processo, a 

Executada foi intimada para apresentar o endereço atualizado do 

Exequente, fls. 83. Na oportunidade, informou ao Oficial de Justiça que 

desconhece o endereço residencial do Exequente, mas que detém 

conhecimento que ele é Policial Militar/MT, lotado no CIOSP, fls. 88.

Em razão do noticiado acima pela Executada, cumpre destacar que cabe a 

parte manter o seu endereço atualizado, senão vejamos:

“Assim, é certo que “de acordo com a sistemática processual civil, é ônus 
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da parte manter o seu endereço atualizado nos autos, de forma a permitir 

a sua intimação pessoal dos atos processuais ocorridos no curso da 

demanda. A negligência e omissão da parte, nesse tocante, pode 

provocar a extinção do processo por não promover as diligências 

necessárias ao impulsionamento do feito, devendo arcar com as 

consequências dessa conduta. (TJMG - RAC 1.0105.06.206146-7/001, 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2013)”.

Nesse sentido, não compete ao Poder Judiciário se diligenciar pelo 

interesse das partes.

Feitas as considerações pontuais e necessárias, intime-se a parte 

Executada para que informe se tem interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo ainda, o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos para as devidas deliberações ou 

extinção do feito, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1259049 Nr: 24066-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDBL, ACSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Diante do certificado às fls. 15, intime-se a genitora do Exequente para 

manifestar em 10 (dez) dias se tem interesse no prosseguimento deste 

processo, se positivo, deverá procurar pelo UNIJURIS, a fim de que 

informe se continuarão ou não na defesa de seus direitos, devendo 

cumprir o despacho de fls. 08, juntando/instruindo a inicial com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1021518 Nr: 32683-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLMN, DKMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MATEUS - 

OAB:20.453/O/MT, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O art. 485 do Código de Processo Civil, em tal caso, estabelece em 

seu inciso II que o juiz não resolverá o mérito quando “o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes”.Extrai-se 

da jurisprudência:“(...) Adequada à extinção da demanda por abandono da 

causa, na medida em que o processo está parado há mais de 01 ano, sem 

que a parte autora tenha demonstrado qualquer interesse em nele 

prosseguir, (...)”. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70034839290, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 25/03/2010).Sem falar que os autos não poderão 

permanecer, eternamente, sem que os interessados efetivem o seu trâmite 

exigido por lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço judicial, 

(prestação jurisdicional) abarrotando os escaninhos das Secretarias e 

ocupando o tempo dos servidores (relatórios, etc) sem nenhum resultado 

prático positivo.Ressalto, ainda, que a presente sentença é prolatada até 

mesmo em observância das metas estipuladas pelo CNJ e pela 

Corregedoria do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive através 

do Ofício Circular 725/2013, no sentido de racionalizar/diminuir o 

congestionamento do estoque de processos, que se encontram 

paralisados e sem possibilidade de prosseguimento, visando, 

primordialmente, alcançar o direito constitucional dos jurisdicionados 

quanto à duração razoável do processo na Justiça. Pelo exposto, 

cumprindo à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e 

inexistindo a contrapartida à finalização pela parte interessada, resta ao 

Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em 

razão da falta de interesse das partes, com base no art. 485, II, do Código 

de Procesos Civil, e, em observância das Metas do CNJ e da Corregedoria 

do e. TJMT. Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo e as devidas baixas e anotações. Sem custas.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1060730 Nr: 51354-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS, BPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY BATISTA 

VENÂNCIO - OAB:19.126/MT, MAURO GONÇALVES BENITES - 

OAB:12.035/MT

 Vistos, etc...

Primeiramente, cumpra-se o determinado às fls. 47v, segundo parágrafo, 

procedendo-se ao desentranhamento da contestação e documentos de 

fls. 28/42, devendo ser entregues a sua subscritora.

 Em que pese à manifestação de fls. 99/99v, informando que a Exequente 

não tem conhecimento de bens de propriedade do requerido passíveis de 

penhora, percebe-se nestes autos que já existe uma penhora realizada, 

consoante se denota às fls. 52. Entretanto, em razão do aludido bem não 

ter sido encontrado a avaliação não pode ser efetivada.

 Por esse motivo e pelo débito apontado às fls. 99, defiro o pedido de fls. 

84, a fim de que seja mantida a restrição do veículo de fls. 52.

 Diante do ocorrido, e, em atenção aos pedidos de fls. 99, defiro e 

determino seja realizada novamente pesquisa junto ao Bacenjud nas 

contas bancárias de titularidade do Executado de valores quanto bastem 

para a satisfação do débito alimentar.

 Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para as providências 

referentes à vinculação do valor penhorado a este processo, expeça-se 

auto de penhora e tome a Srª. Gestora as providências necessárias.

 Na sequência, intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos autos.

Sendo ela novamente negativa, acolho o requerimento de suspenção da 

presente Execução pelo prazo de 01 (um) ano (art. 921, inciso III, do CPC), 

ficando a gestora autorizada a tomar as providências no sentido de excluir 

esta execução do estoque de processos, anotando a necessidade de seu 

desarquivamento para providências de arquivamento, caso não haja 

manifestação da parte.

 Aguarde-se no arquivo, com as devidas baixas, anotando-se e 

cientificando a parte Exequente que após decorrido o prazo, sem 

indicação de bem(ns) para penhora, será determinado o arquivamento do 

processo (art. 921, § 2º, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 815130 Nr: 21583-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSDM, MTSDM, LSDS, YSM, PHSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14.962/MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21.417/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608

 (...) O art. 485 do Código de Processo Civil, em tal caso, estabelece em 

seu inciso II que o juiz não resolverá o mérito quando “o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes”.Extrai-se 

da jurisprudência:“(...) Adequada à extinção da demanda por abandono da 

causa, na medida em que o processo está parado há mais de 01 ano, sem 

que a parte autora tenha demonstrado qualquer interesse em nele 

prosseguir, (...)”. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70034839290, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 25/03/2010).Sem falar que os autos não poderão 

permanecer, eternamente, sem que os interessados efetivem o seu trâmite 

exigido por lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço judicial, 

(prestação jurisdicional) abarrotando os escaninhos das Secretarias e 

ocupando o tempo dos servidores (relatórios, etc) sem nenhum resultado 

prático positivo.Ressalto, ainda, que a presente sentença é prolatada até 

mesmo em observância das metas estipuladas pelo CNJ e pela 

Corregedoria do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive através 
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do Ofício Circular 725/2013, no sentido de racionalizar/diminuir o 

congestionamento do estoque de processos, que se encontram 

paralisados e sem possibilidade de prosseguimento, visando, 

primordialmente, alcançar o direito constitucional dos jurisdicionados 

quanto à duração razoável do processo na Justiça. Pelo exposto, 

cumprindo à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e 

inexistindo a contrapartida à finalização pela parte interessada, resta ao 

Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em 

razão da falta de interesse das partes, com base no art. 485, II, do Código 

de Procesos Civil, e, em observância das Metas do CNJ e da Corregedoria 

do e. TJMT. Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo e as devidas baixas e anotações. Sem custas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 709184 Nr: 2081-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARF, SSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANCHES - 

OAB:3587-A/MT

 Vistos, etc...

Diante da divergência apontada às fls. 252, retifique-se o ofício de fls. 

248, fazendo nele constar o endereço da Exequente/credora declinado na 

inicial, fls. 05. Em seguida, reitere-se a efetivação de protesto, 

determinada às fls. 247v.

Antes, porém, atente-se a Secretaria deste juízo ao pleiteado às fls. 

267/271, fazendo constar/excluir o necessário para o efetivo 

cumprimento.

 Independente das providências acima, intime-se pessoalmente o 

Exequente ARNO RAMBO FILHO, para regularizar sua representação 

processual no prazo de 05 (cinco) dias, em razão de sua maioridade, 

devendo trazer aos autos cópia de seus documentos pessoais, podendo 

postular o que entender de direito para fins de prosseguimento do feito 

e/ou manifestar interesse no já pretendido às fls. 253/254 e 264/266, 

atualizando-se o débito alimentar, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

 Não sendo encontrado para intimação pessoal, intime-o, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

nos termos acima determinados.

Às providências. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos para as devidas deliberações ou extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 725205 Nr: 20919-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARF, SSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANCHES - 

OAB:3587-A/MT

 Vistos, etc...

Atento ao postulado às fls. 199/200 e 201/203, retifique-se o necessário 

para o efetivo cumprimento do postulado, procedendo-se a 

inclusão/exclusão.

 Independente das providências anteriores, intime-se pessoalmente o 

Exequente ARNO RAMBO FILHO, para regularizar sua representação 

processual no prazo de 05 (cinco) dias, em razão de sua maioridade, 

postulando o que entender de direito para fins de prosseguimento do feito 

e/ou manifestar interesse no já pretendido às fls. 186/189 e 195/198, 

atualizando-se o débito alimentar, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

 Não sendo encontrado para intimação pessoal, intime-o, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

nos termos acima determinados.

Às providências. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos para as devidas deliberações ou extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1153410 Nr: 33225-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Sem prejuízo dos atos já praticados às fls. 50/52, dê-se vista dos autos a 

d. Defensoria Pública que assiste a parte Requerente, para que se 

manifeste no sentido de informar a este juízo se foi procurado pela parte, 

visando o prosseguimento deste feito.

Às providências. Após voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações ou extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 926955 Nr: 47628-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLNM, DLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHEYLA MARA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:8.708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Diante do noticiado até aqui nestes autos, intime-se o patrono da genitora 

do Exequente para que se manifeste no feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Em seguida, não se manifestando, intime-se, pessoalmente, a genitora do 

Exequente para, se manifestar nos termos e prazo acima determinados.

 Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

nos termos estabelecidos, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações ou 

extinção do feito, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1036299 Nr: 39753-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLNS, AGNS, JCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ERODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17.517/MT

 Vistos, etc...

Atento a todas as movimentações ocorridas no curso deste processo, 

denota-se que o Agravo de Instrumento interposto pelo Executado não foi 

conhecido, fls. 133/134, ficando revogada a liminar anteriormente deferida, 

fls. 119/120.

Percebe-se que a última atualização do débito alimentar ocorreu em 

junho/2017. Por essa razão intime-se, primeiramente, a parte Exequente 

para atualizar o débito alimentar, e ainda, indicar o endereço do 

Executado, requerendo o que entender de direito.

 Sequencialmente, até mesmo para possibilitar eventual pagamento, 

intime-se o Executado, para, que este, no prazo de 03 (três) dias, proceda 

ao pagamento da dívida alimentar, comprove que já o fez, ou, ainda 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil e protesto, 

que inclusive já foram determinados às fls. 100/103.

Após, dê-se vistas à parte Exequente, ao Ministério Público e, em seguida, 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1021042 Nr: 32441-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCRCDS, WCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCC, MCRCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12.701-B/MT, PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB:18219

 Vistos, etc...

 Atento ao postulado às fls. 744, e, se ainda não providenciado, tendo em 

vista a sentença prolatada às fls. 735/735v, expeça-se o necessário ao 

cancelamento/baixa da averbação relacionada aos imóveis, fls. 91.

 Do mesmo modo, em relação aos veículos, fls. 744, se confirmado, neste 

sentido, pela Secretaria judicial restrição/averbação de bens móveis, 

proveniente de determinação deste Juízo, fica desde já deferido, também, 

o pedido de levantamento/baixa.

 Outrossim, considerando a referida sentença, transitada em julgado, 

inclusive no que diz respeito ao pagamento das custas, fls. 735v, não vejo 

como acolher o pedido do Requerido, no tocante à pretensão de “isenção 

das custas remanescentes”, fls. 755.

 Às providências, portanto, expedindo-se o que ainda necessário, em 

relação aos demais comandos da sentença, fls. 735/735v, desde que 

comprovado o pagamento das custas/taxas, no prazo de trinta dias, a fim 

de arquivar o processo, em seguida, com as cautelas de estilo, se 

decorrido o prazo fixado nesta oportunidade.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1124427 Nr: 20628-45.2016.811.0041

 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: ACR, RR, SLRDS, VDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE D. GONZAGA - 

OAB:16.106/MT, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, proceda a Sra. Gestora a assinatura da certidão de fls. 

185.

 Outrossim, quanto ao pretendido pela inventariante às fls. 186, sem a 

indicação de endereço certo da pessoa a ser citada, não é possível a 

efetivação da citação pessoal, devendo, portanto, primeiramente, ser 

intimada a inventariante para esclarecer esta situação no prazo de quinze 

dias, providenciando/requerendo o que mais de direito. Após, voltem os 

autos imediatamente conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 942153 Nr: 55850-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO 

- OAB:18498

 Vistos, etc...

 Diante do informado às fls. 230/232 e pela inércia do Executado em 

proceder ao pagamento do débito, entendo por bem acolher a pretensão 

de penhora sobre o percentual de sua remuneração, mesmo porque 

nesse sentido extrai-se da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE LEGAL. 1. Não possuindo o 

devedor bens passíveis de constrição, é possível recair a penhora sobre 

parte do salário do devedor para garantir o pagamento da dívida de 

alimentos, até que a dívida seja integralmente solvida, operando-se a 

execução nos moldes do que dispõe o art. 734 do CPC...” RECURSO 

PROVIDO”. (RAI n. 70040131328, 7ª CC, TJRS, Julgado em 30/05/2011)

 Do mesmo modo, aliás, já decidido o e. Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. PENHORA 

SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO. ART. 649 E 734 DO CPC. DESCONTO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

 I. Nos termos do art. 649, IV, § 2º, do CPC, e dos precedentes desta Corte 

Superior, a impenhorabilidade dos salários não se aplica às hipóteses em 

que o débito decorre de prestação alimentícia. Precedentes.

 II. Recurso especial não conhecido. (REsp 1087137/DF, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2010, 

DJe 10/09/2010)

 Dessa forma, defiro o pedido de fls. 230/232 e determino que se oficie ao 

empregador do Executado para que proceda a penhora de 30% (trinta por 

cento) de seus rendimentos líquidos, até que seja satisfeito o débito se 

confirmado o vínculo empregatício noticiado, fls. 231, penúltimo parágrafo, 

informando-se os dados necessários, inclusive quanto à conta bancária 

para depósito.

Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos 

autos todos os dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais 

como conta bancária para depósito (inclusive intimando-se a parte 

Exequente para complementar, se for o caso), em observância ao que 

fora acima determinado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1237000 Nr: 17211-50.2017.811.0041

 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: IMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFP, JFN, RLJP, APJPM, FMP, MEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, FABIANA SCORPIONI GONÇALVES - OAB:7.636/MT, 

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - 

OAB:16.583/MT, ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A, SEBASTIÃO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.499/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6499

 Assim sendo, ressalto, ainda, não conheço do cálculo atualizado 

apresentado nestes autos, fls. 49, inclusive tendo em vista a existência de 

outros credores/interessados, habilitados, que terão suas pretensões 

analisadas nos autos de inventário. Neste sentido, aliás, a título de 

exemplo: “...havendo concorrência de credores, descabe privilegiar o 

agravante em detrimento dos demais, não estando autorizada a 

substituição da penhora (realizada no rosto dos autos), a fim de que 

recaia sobre bem específico do espólio. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70061968129, TJRS, Julgado 

em 11/12/2014) Logo, diante do descontentamento com a referida decisão, 

deveria ter sido utilizada a via recursal adequada e não estes embargos 

de declarações, ausentes as hipóteses do art. 1.022, do Código de 

Processo Civil. Dito isso, por não haver omissão a ser sanada, vejamos, 

também, como fundamento, o que se extrai da jurisprudência: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (..) OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA 

DECISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Não se admite, no âmbito dos embargos 

declaratórios, a rediscussão da matéria julgada, pois recurso inábil a 

substituir a decisão prolatada...”(ED nº 70068094457, TJRS, Julgado em 

16/03/2016). Pelo exposto, com essas considerações, rejeito os embargos 

de declaração interpostos às fls. 47/48.No mais, atenda-se o postulado às 

fls. 50, e, cumpra-se conforme determinado às fls. 44v. Às providências. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 749862 Nr: 1503-33.2012.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos, etc...

 Da análise dos autos verifica-se que a Requerente manifestou às fls. 

1408/1409, noticiando que “as parte não chegaram a um acordo”, 

requerendo, portanto, o normal prosseguimento do processo.

 Assim sendo, e, considerando que às fls. 1406, foi deliberado por este no 

sentido de que “não havendo a concretização do acordo para 

homologação, os doutos patronos das partes terão o prazo comum de 15 

dias úteis para requererem o que entenderem de direito”, primeiramente, 

então, informe/esclareça a Secretaria judicial se houve manifestação por 

parte do Requerido, certificando, em caso negativo. Após, voltem 

conclusos para análise, juntamente com o apenso, código 742709.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1007703 Nr: 26663-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDSP, AKP, ECDSP, LEP, JPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT, RONEI LARA MONTEIRO 

DA SILVA - OAB:16.542/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o douto 

José Miguel Garcia Medina, inclusive em relação ao arrolamento 

comum:“No regime do Código de Processo Civil de 2015, a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. De acordo com 

o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime a Fazenda 

Pública para lançamento do tributo cabível.” (...)“No caso previsto no art. 

664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor 

dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere 

ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo 

art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Pelo exposto e mais que dos autos consta, homologo por sentença, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha, fls. 

398/405 e 413/414, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. 

Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de 

partilha, certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com 

a observância ainda de que é requisito para registro a comprovação de 

pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de débito junto à 

Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, 

nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da 

Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações supra, cientifique a 

Fazenda Pública “para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º 

CPC).Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem custas.Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 740796 Nr: 37550-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16.740/MT, MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14847

 Vistos, etc...

 Diante do noticiado e postulado pelo executado às fls. 1780/1785, e, 

inclusive tendo em vista que principalmente em sede de direito de família, 

mormente depois do vigente Código de Processo Civil, deve ser estimulada 

a composição amigável, primeiramente, então, intime-se a exequente, para, 

no prazo de quinze dias, manifestar sobre a proposta de pagamento feita, 

agora, pelo executado às fls. 1784/1785, com a juntada dos documentos 

de fls. 1786/1807.

 Assim determino, antes de qualquer outra decisão, até mesmo visando 

uma maior celeridade quanto à satisfação do crédito buscado neste 

cumprimento de sentença. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise quanto à homologação ou ulteriores deliberações.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 887795 Nr: 21760-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSD, AAMD, PAMD, LTMD, AFD, JMRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJASD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - 

OAB:12566, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando inclusive a sentença prolatada às fls. 639/641v, defiro os 

pedidos de fls. 715, no que diz respeito às providências relacionadas ao 

recebimento/levantamento dos valores ainda depositados em conta judicial 

vinculada a este processo, bem como no que se refere à expedição de 

ofício à Secretaria de Estado, para que, doravante, proceda ao pagamento 

das parcelas que ainda forem devidas, diretamente ao herdeiro Phillipe 

Augusto Marques Duarte, (cf. fls. 715, terceiro parágrafo).

 No mais, quanto ao pedido de fls. 713/714, do peticionário Ederson de 

Almeida Matos, primeiramente, não obstante a sentença prolatada às fls. 

639/641v, que já teria dirimido a questão, s.m.j., todavia, mormente para 

que não restem dúvidas, intime-se inventariante para que manifeste no 

prazo de quinze dias. Após, voltem os auto imediatamente conclusos para 

análise. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 928286 Nr: 48398-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Aliás, no que diz respeito à possibilidade de extinção, reporto-me, 

ainda, a título de fundamento, ao seguinte entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO... - Não tendo havido 

manifestação do demandante por mais de trinta dias e diante da errônea 

indicação de seu próprio endereço, restando infrutífera a tentativa de 

intimação pessoal por carta AR, correta é a sentença que extinguiu o feito 

sem resolução de mérito. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível 

70031693872, TJRS, J. em 14/10/2009)Em arremate, oportuno consignar, 

diante da nova realidade e rumos adotados pelo Poder Judiciário, na busca 

da efetividade e celeridade processual, o e. Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, nos dias 31 de agosto de 2009, 21 de setembro de 2009 e 09 de 

novembro de 2009, em Encontros dos Desembargadores, com 

competência em matéria Cível, aprovou novos enunciados, especialmente 

objetivando atender a denominada Meta 2 do CNJ, destacando-se dentre 

eles os de n. 12 e 63:“12. Presume-se, na hipótese de arquivamento 

provisórios de processos paralisados há mais de três anos, a falta de 

interesse processual superveniente (art. 267, VI, do CPC), autorizado o 

juiz, de ofício, a extinguir o processo sem resolução do mérito, sendo 

aplicável, por analogia, o disposto no art. 296, caput, do mesmo diploma. 

Precedentes: AgInst na AP.Cível 2007.001.68921, TJERJ, 8ª C.Cível, j. em 

28/10/08.” (in site do TJRJ, notícias: 09/11/2009). Pelo exposto, cumprindo 
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à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e inexistindo a 

contrapartida pela parte Autora, não obstante às determinações 

JUDICIAIS, desatendidas, resta tão somente julgar extinto o processo, sem 

resolução do mérito, pela falta de interesse art. 485, VI, do CPC e 

inexistência dos requisitos essenciais ao trâmite regular do processo, bem 

como em razão, ainda, da própria element ar do art. 485, II e III do Código 

de Procesos Civil. Sem custas. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, baixas e anotações 

necessárias.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 867963 Nr: 7922-98.2014.811.0041

 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: AOP, MOAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - 

OAB:900/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 1.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIM MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 1.895

 Vistos, etc...

 Considerando os esclarecimentos apresentados pelo perito às fls. 

3286/3288, em atendimento do determinado por este Juízo às fls. 

3280/3281, dê ciência aos Requerentes pelo prazo de quinze dias, e, em 

seguida ao Requerido, pelo mesmo prazo. Após, voltem os autos 

conclusos juntamente com oprocesso sob o código 1117823, depois de 

cumprido o determinado naqueles autos, para análise quanto ao 

julgamento.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 742709 Nr: 39615-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - OAB:5658 - E, 

GISELY MARIA REVELES DA CONCEIÇÃO - OAB:8448

 Vistos, etc...

 Cumpra-se conforme determinado nesta data nos autos em apenso, 

código 749862. Após, voltem ambos conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1117823 Nr: 17840-58.2016.811.0041

 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: AOP, MOAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - 

OAB:900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIM MIRANDA - 

OAB:1895/MT, VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - 

OAB:11.616-B

 (...) Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem quesitos e 

indicarem assistente(s) no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465 § 1º do 

CPC). Apresentados ou não os quesitos, intime-se da nomeação e para 

apresentar a proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias, podendo 

o perito incumbido da avaliação ter acesso aos autos pelo mesmo prazo e 

requerer o que mais necessário à realização da perícia. Em seguida, 

intimem-se as partes, para cientificação e manifestação em 05 (cinco) 

dias, quanto aos honorários/pagamento da perícia. Após, não havendo 

divergência/questionamento, intime-se o perito para início dos trabalhos, 

(prova pericial), cientificando as partes, e, podendo o perito nomeado 

requerer o que mais entender necessário para a conclusão da perícia. 

Ressalto, ainda, por oportuno, o perito deve assegurar aos assistentes 

das partes, se indicados, o acesso e o acompanhamento das diligências, 

nos termos do artigo 466 § 2º do CPC. O laudo deverá ser concluído e 

apresentado neste Juízo, no máximo, em 30 (trinta) dias, (art. 465 CPC) 

depois de cumpridas as determinações supra e iniciado os trabalhos, 

ficando autorizado, ao perito fazer carga dos autos, e, ressalvado, ainda, 

a eventual necessidade/fundamentada de prorrogação do prazo para a 

conclusão da perícia.Se cumprido o acima determinado, com a 

apresentação/juntada do laudo, dê ciência às partes, que poderão 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive através de assistente 

técnico, com a apresentação de parecer (art. 477 § 1º do CPC). Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1238089 Nr: 17547-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MATZ SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONNY JACYNTHO 

TABORELLI DA SILVA - OAB:22.975-O/MT, WELBERT MAURO 

FERREIRA - OAB:13334-A/MT, WILLY JACYNTHO TABORELLI - 

OAB:20.800-O

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se, antes de decorrido o prazo de 

suspensão deferido por este Juízo, fls. 42, a exequente manifestou às fls. 

43, requerendo o prosseguimento do feito com a reiteração dos pedidos 

de fls. 34/36.

 Assim sendo, e, atento ao postulado às fls. 35, “b”, intime-se o 

executado, por seu novo advogado constituído, fls. 32 e 39/40, para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa, 

inclusive majorada, fls. 21, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem 

necessárias, desde que postuladas nos termos do art. 536, do CPC, em 

caso de inércia ou não comprovação do cumprimento da obrigação 

assumida, relacionada à “responsabilidade dos passivos trabalhistas”.

 Após, com ou sem manifestação, no prazo fixado, à exequente pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que requeira o que mais de direito, e, 

em seguida, voltem conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1064947 Nr: 53141-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMLDS, MRDS, RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7.920/MT

 Vistos, etc...

 Conforme se verifica no v. acordão de fls. 441/445v, o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerente foi desprovido pelo e. TJMT, bem 

como, não foi conhecido pelo c. STJ, o Agravo em Recurso Especial, fls. 

501/501v, decorrendo o trânsito em julgado, conforme certificado às fls. 

502.

 Assim sendo, mantida a sentença prolatada às fls. 396/402, dê ciência às 

partes quanto ao retorno dos autos, e, se nada mais postulado no prazo 

de cinco dias, ao arquivo, com as cautelas de estilo.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1112946 Nr: 15907-50.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDAS, VGSDCG, VSDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA S. SOARES - 

OAB:20.396/MT, ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - OAB:20396, 

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341, WARLEN LEMES DA 

SILVA - OAB:15.085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Reportando-me à manifestação favorável da d. representante do Minisério 

Público, e, tendo em vista o noticiado e postulado pela inventariante e 

herdeiras do de cujus, fls. 158v e fls. 183/183v, entendo que a solução 

adequada e justa ao caso em exame, é o acolhimento da pretensão de 

imediato levantamento dos valores depositados, mediante a reserva do 

quinhão do eventual herdeiro, José Luiz Jerônimo Guedes, (1/4), fls. 

108/109 e 184, bem como, por ora, dos demais bens/patrimônio.

 Neste sentido, aliás: “1. Cabível a reserva de bens no inventário do 

suposto pai, que é demandado na ação investigatória cumulada com 

petição de herança e anulação de testamento. 2. A reserva dos bens é 

imperiosa para garantir o recebimento do quinhão hereditário da recorrida. 

Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 70075536532, TJRS, 

Julgado em 30/05/2018)

 Pelo exposto e de acordo com a manifestação ministerial, fls. 170v, defiro 

o pedido de expedição de alvará para fins de levantamento dos valores 

depositados, para antecipação de partilha, “em partes iguais”, pela 

inventariante e herdeiras, fls. 94 e 183v, preservando-se, todavia, a 

cota-parte do pretenso herdeiro, José Luiz Jerônimo Guedes, mediante 

reserva de quinhão, conforme acima determinado, ressalvado ulterior 

deliberação em outro sentido.

 No mais, se decorrido o prazo de 06 (seis) meses, requerido às fls. 183v, 

intime-se a inventariante para que manifeste interesse no processo, 

inclusive informando quanto ao juulgamento da Ação de Adoção post 

mortem, fls. 184, requerendo o que mais de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, voltem os autos oportunamente conclusos para análise. Às 

providências, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 882311 Nr: 18140-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS - OAB:17049/O/MT

 Vistos, etc...

 Considerando que houve a arrematação do imóvel leiloado, fls. 78/79, se 

ainda não providenciado, diante do noticiado e postulado às fls. 176/178, 

expeça-se o necessário para viabilizar o registro do imóvel em favor do 

arrematante, fls. 78, em observância inclusive do art. 1.138 e seguintes da 

CNGC.

 Às providências, a fim de arquivar/extinguir o processo, oportunamente, 

se nada mais for providenciado/postulado, no prazo de dez dias. Após, 

voltem conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 272031 Nr: 3290-73.2007.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLMDA, PHMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10.124/MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:7174/MT, MARCELO RICARDO DOS SANTOS - 

OAB:14053

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para prestar contas do 

alvara expedido, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 776651 Nr: 29980-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDS, LDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar o requerido para manifestar sobre o desarquivamento 

no prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 804172 Nr: 10635-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVGKM, LGK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOUELLY DE SOUZA 

MORAES COSTA - OAB:17.018/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a requerente para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 816674 Nr: 23107-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEADS, APADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O, Renan Cruz Marques - OAB:20727/O, YENDIS 

RODRIGUES COSTA - OAB:24490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 dias, conforme determinado as 

fls. 171.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 951193 Nr: 476-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS, AVPODJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIZ PADILHA E 

SILVA - OAB:11637

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar O REQUERIDO para manifestar sobre o 

desarquivamento no prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 372 de 767



 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 777661 Nr: 31029-45.2012.811.0041

 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: MEDMM, CRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a requerente para manifestar sobre o desarquivamento 

no prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 797454 Nr: 3832-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDCR, GRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar o requerido para manifestar sobre o desarquivamento 

no prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 160585 Nr: 11970-52.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FRANCISCA MARQUES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE SOUZA CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RICCI DE LIMA - 

OAB:14.846-E, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a requerente para manifestar juntando nos autos conta 

bancária para expediçãp do alvara no prazo de cinco dias, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162396 Nr: 36906-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACP, CRMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, para 

devolução dos autos nº 36906-24.2016.811.0041, Protocolo 1162396, 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): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 331961 Nr: 3033-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA THEOPHILO 

CARMONA - OAB:7615/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar sobre a certidão de fls. 2766, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 996754 Nr: 22059-51.2015.811.0041

 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: AFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROSSI DA SILVA - 

OAB:19.530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6.656

 (...) Dito isso, esclareço que por meio da Resolução 03/2018-TP, ficou 

estabelecido em seu artigo 13 o seguinte: “Art. 13. No Primeiro Grau de 

Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça”. Dessa forma, em se tratando de 

cumprimento de sentença, como é o caso, deve obrigatoriamente tramitar 

pelo meio eletrônico-PJE, considerando que a partir da data de 07/11/2016, 

passou a ser obrigatória a utilização do aludido sistema. Assim, determino 

o desentranhamento da petição e dos documentos de fls. 175/184, com as 

cautelas de estilo, certificando, sem renumerar, nos termos da CNGC, 

devendo ser entregues ao seu subscritor para as providências que 

entender cabíveis. No mais, atento ao postulado às fls. 173, 3º parágrafo, 

quanto ao pedido de notificação do Estado de Mato Grosso para que se 

manifeste acerca dos honorários periciais, é necessário pontuar que, por 

ocasião da apresentação do laudo pericial, será expedido em favor do 

perito nomeado, certidão com o percentual do valor do honorário pericial, 

já arbitrado às fls. 165/165v, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e 

seguintes da CNGC/TJMT/2016. Assim sendo, intime-se o perito para dar 

inicio aos trabalhos, havendo confirmação da aceitação, conforme já 

determinado às fls. 146/146v. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 995632 Nr: 21273-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSM, RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT

 Vistos, etc...

Compulsado os autos, e, atento ao parecer do Ministério Público, fls. 

94/94v, vislumbra-se que as partes, entabularam acordo extrajudicial sem 

a assistência de seus patronos.

Dessa feita, antes da apreciação do acordo entabulado entre as partes 

quanto aos alimentos atrasados, fls. 90/91, entendo por oportuno, a 

intimação do d. Defensor Público que assiste o Exequente para que no 

prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do acordo de fls. 90/91, 

pleiteando o que entender cabível.

 Da mesma forma, intime-se o advogado que representa o Executado para 

que no mesmo prazo se manifeste sobre o acordo extrajudicial de fls. 

90/91, postulando o que pretender necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Após voltem-me os autos conclusos 
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para as devidas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 164412 Nr: 14464-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJDSLVM, TALVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hunno Franco Mello - 

OAB:7903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando a sentença de fls. 21, acolho o pedido, e determino que se 

expeça o necessário em conformidade com o postulado às fls. 42.

 Após, nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1110342 Nr: 14797-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKSDPP, SPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK - OAB:6069/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Sequencialmente, em nítida análise ao postulado pela parte 

Exequente, acolho, primeiramente, o pedido de fls. 104, segundo 

parágrafo, para que, seja realizada a restrição do veículo de fls. 21, pelo 

sistema nacional RENAJUD.Em atenção aos demais pedidos de fls. 104, e, 

considerando o inadimplemento do débito alimentar, defiro e determino seja 

realizada a tentativa de penhora junto ao BacenJud, nas contas bancárias 

de titularidade do Executado, de valores quanto bastem para a satisfação 

do débito alimentar.Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, 

para as providências referentes à vinculação do valor penhorado a este 

processo, expeça-se auto de penhora e tome a Srª. Gestora as 

providências necessárias. Na sequência, intime-se o Executado para 

oferecimento de defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos 

autos.Sendo a pesquisa negativa, oficie-se a Caixa Econômica Federal 

para que apresente o Extrato do FGTS do Executado nestes autos, e, 

caso haja saldo, sejam bloqueados/penhorados e transferidos para o 

Departamento da Conta única do poder Judiciário deste Estado, agência nº 

3834, Banco do Brasil, a fim de que seja vinculado a este processo, até 

ulterior deliberação. Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar 

se constam dos autos todos os dados necessários ao cumprimento desta 

decisão, tais como endereço e CPF do executado (inclusive intimando-se a 

parte Exequente para complementar, se for o caso), em observância ao 

que fora acima determinado. Executadas todas as medidas/determinações 

acima, intime-se a parte Exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos de forma efetiva o que entender de direito.Às 

providências. Em seguida, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1140087 Nr: 27402-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDR, GHGDR, HRRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - 

OAB:15.937/MT

 Vistos, etc...

Diante da manifestação apresentada pelo Executado, intime-se a genitora 

dos Exequentes, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, diga nestes autos, agora, sobre à contra proposta exibida 

às fls. 103/104, requerendo, ainda, o que entender de direito para fins de 

prosseguimento do feito, com a consequente atualização do débito 

alimentar, caso o débito permaneça, e consequentemente os abatimentos 

de valores eventualmente pagos a título de alimentos.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030510-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONIA APARECIDA DE SOUZA LARA PINTO (REQUERENTE)

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

JOCILENE ALVES DE LARA PINTO (REQUERENTE)

MARCOS LUIS JESUS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

JEANE ALVES DE LARA PINTO (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ALVES DE LARA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

jurisdição voluntária (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1030510-43.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Antes da análise do 

pretendido pelas partes, primeiramente, considerando que se trata de 

Direito Sucessório, transferência de bem móvel de propriedade da 

falecida, intimem-se os Requerentes, através de seu d. patrono, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem nos autos a existência ou não de 

testamento em nome da falecida. Cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019266-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

CIRO FRANCISCO DAS NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MILENA DA CRUZ NEVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de exoneração de alimentos 

o disposto na lei de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia 19/10/2018, às 15:00 horas 

(art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se a 

requerida, por meio de sua representante legal, cientificando-a para 

comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018374-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA GLORIA FERREIRA (AUTOR(A))

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO AUGUSTO NUNES (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Deixo para analisar em audiência o 

pedido liminar. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia 19/10/2018 às 15h30m. Cite-se o requerido, por 

mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Notifique-se o 

Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018374-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA GLORIA FERREIRA (AUTOR(A))

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO AUGUSTO NUNES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

19/10/2018 ÀS 15:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 24 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014292-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO NUNES ARRUDA (AUTOR(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.DE O. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PETRONIA CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA OAB - 720.703.661-20 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia ___19___/__10__/2018, às ___17___:__30_ horas 

(art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o 

requerido, por meio de sua representante legal, cientificando-a para 

comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1028393-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS MARINHO BRASIL FILHO (REQUERENTE)

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Com relação a liminar de guarda, deixo 

para analisar em audiência, proceda-se estudo social no prazo de 20 

(vinte dias) dias. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, 

do NCPC) para o dia ____22_/___10__/2018 às ___13__h__30___m. 

Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022870-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. M. S. (ADVOGADO(A))

A. P. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

22/10/2018 ÀS 14:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 24 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 
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TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026637-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. S. (ADVOGADO(A))

P. H. S. R. (REQUERENTE)

C. R. D. S. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR OS REQUERENTES, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

18/10/2018 ÀS 15:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. INTIMÁ-LA AINDA, PARA 

APRESENTAR O ENDEREÇO COMPLETO DO REQUERIDO, CONTENDO 

NOME DA RUA, Nº, LOTE, QD, BAIRRO, CIDADE E CEP. CUIABÁ, 24 de 

setembro de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1024810-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. D. S. (REQUERENTE)

G. L. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

22/10/2018 ÀS 15:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 24 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026601-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. C. (ADVOGADO(A))

R. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

22/10/2018 ÀS 15:45H, NA SEDE DESTE JUÍZO. INTIMAR AINDA, PARA 

APRESENTAR A CONTA BANCÁRIA DO REQUERENTE. CUIABÁ, 24 de 

setembro de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026644-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. S. (ADVOGADO(A))

S. M. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

22/10/2018 ÀS 16:15H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 24 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018855-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA SOARES LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (REQUERIDO)

SUELEN PATRICIA SANTANA DO AMARAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

22/10/2018 ÀS 16:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 24 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 963681 Nr: 6371-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSP, TSDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 963681

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fl.57, intime – se a parte autora para que junte 

aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer outros documentos referentes à 

patologia psiquiátrica eventualmente acometida pelo interditando, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.
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Cumpra - se.

Cuiabá, ____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1116836 Nr: 17388-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDB, CBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1116836

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fl.93, intime – se a parte autora para que junte 

aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer outros documentos referentes à 

patologia psiquiátrica eventualmente acometida pelo interditando, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, ____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1039830 Nr: 41511-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDN, MDBDDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, o referido Estatuto assegura que a pessoa possa casar, 

exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre 

o número de filhos, votar, dentre outros .À vista disso, conclui-se que o 

requerido, deve ser submetida à curatela, a fim de que, nos termos do art. 

85, da Lei 13.146/2015, seja assistido em relação aos atos de natureza 

negocial e patrimonial .Portanto, em face do exposto e por mais que dos 

autos consta, nomeio como CURADOR do requerido MANOEL DO BOM 

DESPACHO DO NASCIMENTO seu irmão Sr. PEDRO CELESTINO DO 

NASCIMENTO o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, devendo ele assinar o termo de curatela assim que registrada a 

sentença, incumbindo-se de assistir o curatelado (requerido) nos atos 

negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo o curador 

observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a 

sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial 

por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o 

nome do Curatelado e do Curador, a causa da colocação em curatela, ou 

seja, a necessidade de assistência para os atos negociais e patrimoniais, 

em razão de ser acometida de doença mental, nos moldes do artigo 1.184, 

do Código de Processo Civil, expedindo-se o competente ALVARÁ DE 

CURATELA. Sem custas e honorários por se tratar de assistência 

judiciária gratuita. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1009632 Nr: 27421-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STDC, ADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR - OAB:188139/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista disso, conclui-se que a requerida, deve ser submetida à curatela, 

a fim de que, nos termos do art. 85, da Lei 13.146/2015, seja assistido em 

relação aos atos de natureza negocial e patrimonial .Portanto, em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, nomeio como CURADOR da 

requerida ALINE DE LIMA sua sobrinha Srª. SIMONE TAQUES DE CAMPOS, 

o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, devendo 

ele assinar o termo de curatela assim que registrada a sentença, 

incumbindo-se de assistir a curatelada (requerida) nos atos negociais e 

patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo a curadora observar o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a sentença no 

Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

Curatelada e da Curadora, a causa da colocação em curatela, ou seja, a 

necessidade de assistência para os atos negociais e patrimoniais, em 

razão de ser acometida de doença mental, nos moldes do artigo 1.184, do 

Código de Processo Civil, expedindo-se o competente ALVARÁ DE 

CURATELA. As despesas processuais deverão ser pagas pela 

requerente, nos termos do art. 88, do CPC, devendo, no entanto, esta 

determinação, permanecer suspensa, em razão dela fazer jus aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Cuiabá, _____ de setembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 993105 Nr: 19918-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAUDENIR PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA RENATA BISPO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 993105

Defiro cota do representante do Ministério Público de fls. 60/61, certifique 

– se sobre o decurso do prazo para apresentação da contestação, 

inexistindo a peça defensiva ou, a constituição de advogado por parte da 

interditanda, nomeio, desde já, como Curador Especial a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, para defender os interesses da 

interditanda, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, ____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 851488 Nr: 54431-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY ALVES DE ARRUDA - 

OAB:4021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 851488

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).
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Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, ______ de _________ de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1090633 Nr: 6388-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSA, SVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO PINHO 

MARQUES - OAB:968-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o despacho de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DO DESPACHO: "(...)Acolho cota do 

representante do Ministério Público de fls. 49/50, intime – se a parte autora 

para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer outros 

documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente acometida 

pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 989092 Nr: 18109-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDGSC, CVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FLORENCIO DE CASTILHO 

- OAB:15640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 989092

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fl. 61, intime – se a parte autora para que junte 

aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer outros documentos referentes à 

patologia psiquiátrica eventualmente acometida pela interditanda, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, ____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1098044 Nr: 9710-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDS, VJSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1098044

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fls.50/51, intime – 

se a parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie – se ao INSS requisitando cópias do processo administrativo que 

concedeu benefícios previdenciários à interditanda, especialmente cópias 

dos Laudos Médicos e decisão administrativa de mérito.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, ____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1110689 Nr: 14943-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCD, NAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14,246 MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:9793, JADERSON ROCHA REINALDO - OAB:17676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1110689

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fl. 57, intime – se a parte autora para que junte 

aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer outros documentos referentes à 

patologia psiquiátrica eventualmente acometida pela interditanda, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, ____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 756544 Nr: 8655-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZE DA SILVA LEMES, JLF, DENIZE DA SILVA 

LEMES, GLF, JFLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIOMAR DA SILVA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 756544

Intime – se a inventariante para que apresente a partilha dos bens 

atualizada, no prazo de 20 (vinte) dias e para que se manifeste quanto a 

avaliação do bem móvel, considerando que todos os herdeiros menores 

se tornaram maiores no curso processual, inclusive já possuem 

procuração nos autos concordando com as primeiras declarações e 

demais pedidos anexo aos autos.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 395325 Nr: 30858-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DE OLIVEIRA COENGA, LUCÍLIO LUCAS 
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COENGA RONDON, PEDRO AMERICO COENGA RONDON, LINDALVA 

COENGA RONDON, MARIA LUCIA COENGA RONDON, MÁRIO LUCIO 

COENGA RONDON, MARTA COENGA RONDON, NATANAEL COENGA 

RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMÉRICO COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 395325

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 799565 Nr: 5991-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPCDCEC, MCDCEC, MFCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:5351/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Vistos, etc.

Autos n.º 799565

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para atualizar o débito.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 799566 Nr: 5992-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPCDCEC, MCDCEC, MFCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:5351/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Vistos, etc.

Código: 799566

Verifico que na data de 29 de maio de 2.017 (fls. 92) a Contadoria Judicial 

atualizou o débito, cujo montante perfaz o valor de R$ 7.414,86 (sete mil 

quatrocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), mesmo após o 

abatimento do valor depositado em Juízo. (fls. 89).

Desse modo, determino:

i) Seja expedido alvará judicial ou realizada a transferência do valor de R$ 

8.250,79 (oito mil duzentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) 

(fls.89), para a Conta Corrente n.º 16.461 – 5, Agência n.º 4696 – 5, 

Banco do Brasil, conforme pleiteado às fls. 93;

ii) A remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualizar o débito (fls. 

92), sem a inclusão de verba honorária ;

iii) Com os cálculos nos autos, nos termos do artigo 528 do Novo Código 

de Processo Civil, intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento constante nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, 

não provar que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a 

impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 

528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 

528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, 

fica suspensa a ordem de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, 

conforme a hipótese. Advirta o devedor que o cumprimento da pena de 

prisão civil não elide o débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público 

ser cientificado dos indícios da prática do crime de abandono material (art. 

532 do NCPC);

iv) Em seguida, intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1112588 Nr: 15773-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DAS GRAÇAS DO CARMO FORNARI, 

VALORINDA FERNANDES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY GOMES DE MOURA, IMOBILIÁRIA CASA 

PRÓPRIA LTDA, EGUINALDO COSTA SIEBRA, ELISEU CERISARA, ELIEL 

DA COSTA SIEBRA, ESTER DA COSTA SIEBRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SARMENTO VALE - 

OAB:OAB/MG 130407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3477, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, RONI 

MURCELLI SILVA - OAB:8647/MT

 [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE COISA JULGADA por 

Sentença (art. 485, V, do C.P.C.) e reconheço a existência de Coisa 

Julgada, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

 Condeno as Autoras em litigância de má-fé (art. 80, I, II, III, do C.P.C.), 

devendo pagar multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. 

(art. 81 do C.P.C.).

Condeno as Autoras ao pagamento de verba honorária, no equivalente a 

20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa. Contudo, por serem 

beneficiárias da justiça gratuita, a obrigação ficará suspensa, nos termos 

do art. 98, §3.º, do C.P.C.

Isento de custas, por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias.

P.R.I.C.

Cuiabá – MT, 20 de setembro de 2.018.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 968115 Nr: 8306-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVSEA, TSSEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:21520/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19.201/O, PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO - 

OAB:18.542

 Vistos, etc.Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça.Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.Proceda-se 

com a retificação na capa dos autos, por se trata de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, figurando polo ativo: VITÓRIA VALENTINA SANTOS E ABREU 

OLIVEIRA, menor representada por sua genitora Senhora THAYNA 

STEFANY SANTOS E ABREU; no polo passivo: DOUGLAS VINICIUS 

MARTINS DE OLIVEIRA.Nos termos do artigo 528 do Novo Código de 

Processo Civil, intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento das prestações alimentícias vencidas, alusivas aos meses de 
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novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo.Se não pagar, não provar que 

efetuou, ou em caso de não restar comprovada a impossibilidade absoluta 

do adimplemento por meio da justificativa, além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.Advirta o devedor 

que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, podendo, 

eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios da prática 

do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (ART. 523 DO C.P.C.)Intime-se o executado, por mandado, 

para que efetue o pagamento do valor atualizado do débito, das 

prestações referentes ao período de agosto de 2016 à outubro de 2017, 

valores que deverão ser pagos no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e 

§2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 

528, §1º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 831017 Nr: 36707-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALGNICE CAMARGO DE OLIVEIRA, VALDENICE 

CAMARGO DA SILVA LOPES, VALÉRIO CAMARGO DA SILVA, VALGNO 

CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BERENICE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARUSKA BRAZ DA 

GAMA - OAB:2594, KARLA PALOMA BUSATO - OAB:11775/MT, MIRO 

AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 831017

Determino a intimação da inventariante para se manifestar aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 765061 Nr: 17744-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES, WILSON GAMBOGI 

PINHEIRO TAQUES, EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TANIA MARA GAMBOGI PINHEIRO 

TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE SANTOS DA SILVA 

TAQUES - OAB:14669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 765061

Determino a intimação pessoal do inventariante para se manifestar aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902724 Nr: 31865-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA BEZERRA DA SILVA GANIKO, NEIDE BRUNO 

DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEVERINO BEZERRA DA SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA SILVA PIRES DOS 

SANTOS - OAB:15.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 902724

Defiro requerimento de fls. 100/101, expeça – se ofício ao Departamento 

Auxiliar da Previdência do E. TJ/MT para que informe sobre o repasse do 

crédito deixado pelo falecido Severino Bezerra da Silva Filho, referente ao 

precatório requisitório nº 04/2000 (protocolo n. 40565/199), no prazo de 

10 (dez) dias, considerando a urgência do caso.

 Após, com as informações volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 861956 Nr: 3276-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS, LCDCC, 

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA CARDOSO, NCDCC, ECJ, THIAGO DE OLIVEIRA 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ÉNEAS CARDOSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA - 

OAB:11694-B, YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 803333 Nr: 9795-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 803333

 Ante as informações da POLITEC, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 730302 Nr: 26348-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA ROSSI RIBEIRO, ESPOLIO DE JÉU SANTOS 

RIBEIRO, H.J.R.S., HIURY ENDREW RIBEIRO, HIARI HAINY RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Marques - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 730302

Acolho cota do representante do Ministério Público de fls. 95/96, nomeio a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para tutelar os interesses 

do herdeiro civilmente incapaz, Hiago José Ribeiro.

Defiro requerimento de fl. 93, e concedo o prazo de 60 (sessenta dias) 

para apresentação das últimas declarações.

Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação e volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 768809 Nr: 21729-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAYDE ESTRAL DE ALMEIDA, BENEDITO SALVADOR 

DE ALMEIDA JUNIOR, CLAUDIA ESTRAL DE ALMEIDA, SANDRA REGINA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO SALVADOR DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILUZE SILVA MULLER - 

OAB:10.523/O, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 768809

Defiro requerimento de fl. 86, determino o desarquivamento dos autos, 

sem custas, pois defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita por 

ora.

Intime – se a inventariante para se manifestar nos autos apresentando a 

partilha de bens.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 880293 Nr: 16948-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA RAMOS DA SILVA CLAUDINO, LUIZ CARLOS 

SILVA CLAUDINO, LUCIMARA SILVA CLAUDINO, LUCINEY SILVA 

CLAUDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime – se a inventariante para que informe quanto a fase em que se 

encontra a ação de Execução nº 0500782-76.2014.8.11.0001, referente a 

valores em nome do falecido.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 23715 Nr: 551-74.2000.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 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: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 Vistos, etc.

Código: 23715

 Defiro requerimento de fl. 103, determino o desarquivamento dos autos, 

expeça – se alvará de curatela definitivo do interditando ALOISIO DOS 

SANTOS, conforme sentença de fls. 47/48.

Após, volte os autos ao arquivo.

Intime – se. Cumpra - se.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1184994 Nr: 45491-65.2016.811.0041

 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: CELESTINA EUFRÁSIA DE OLIVEIRA, MARIA JUCINEIA 

DE OLIVEIRA, MARIA DA PIEDADE DE OLIVEIRA, ALGEMIRA HELENA DE 

OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, NILZA EMILIA DE OLIVEIRA, 

RONALDO BENEDITO DA SILVA, ADEMILSON VICTOR DA SILVA, RONEI 

FRANCISCO DA SILVA, JOSIANE REGINA DA SILVA, IZAURA REGINA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DELOURENÇA MARIA DE SOUZA 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JUSTINO PLACIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.590-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1184994

Defiro requerimento de fl. 112, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que a inventariante apresente a partilha de bens e demais documentos 

para compor o inventário.

 Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 397581 Nr: 31370-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TJTS, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o despacho de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DO DESPACHO: "(...)Defiro requerimento de fl. 25, 

determino o desarquivamento dos autos, intime – se o requerente para se 

manifestar nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1090763 Nr: 6449-09.2016.811.0041

 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: RRDJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA 

- OAB:10174/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2.669-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

CÓD. 1090763.

 Defiro o pedido da parte autora, determino que se expeça oficio a 

empresa AGROTERENAS S.A. – CANA, Unidade Paraguaçu Paulista, no 

endereço as fls. 110-v, para que seja efetuado o desconto dos alimentos, 

no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, na remuneração 

do requerido JOSIMAR CARDOSO RODRIGUES, por ocasião do pagamento 

de seu salário, depositando-se os valores na conta poupança nº 

00010538-9, opção 013, agência nº 0705, na Caixa Econômica Federal, 

em nome do menor JEIRYSTON CARDOSO DE JESUS , conforme sentença 

de fls. 103/108-v.

Após, arquive-se, procedendo-se as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 368200 Nr: 6051-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY HENRIQUETA DE SOUZA CAMPOS, SYDELE 

EISMAR DALTRO, SIDNEY BRITO PEREIRA DE SOUZA, CÍCERO PEREIRA 

DE SOUZA SOBRINHO, VALÉRIA THAYSSA DE SOUZA, CELSO PEREIRA 

DE SOUZA, MARIA CECILIA DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS DE JUSINA DE MATOS SOUZA, 

DECUJUS DE GREGÓRIO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 368200

Determino a intimação da inventariante para se manifestar aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 771231 Nr: 24289-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARBEL CHALALA ISSA, OSMAR MILAN CAPILÉ, 

MIRIAN ROCHA CAPILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BIANKA LORENA DA ROCHA 

CPILE CHLALA ISSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 771231

Intime-se a Inventariante para providenciar:

a) – certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados.

b) - e a partilha de bens.

As providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias.

 Oficie – se a PSA FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTILS/A (fl.48) para 

que informe a situação do veículo em nome da falecida.

 Após, volte os autos conclusos para decisão.

Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1259181 Nr: 24118-41.2017.811.0041

 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: EODFN, JRNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LAPENDA FIGUEIRO - 

OAB:, MARIVALDA PRADO MELO LAPENDA FIGUEIRA - 

OAB:13.064/PE, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4893-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que despacho de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DO DESPACHO: "(...)Intime-se a requerente, na 

pessoa de seu patrono, via DJE, quanto ao prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 921323 Nr: 44209-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ANTONIA DOS ANJOS, HELUDIA VIEIRA DOS 

ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDIDA ANTONIA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SÃO JOSE RIO CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito.Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecimento de CANDIDA 

ANTONIA DOS ANJOS, falecida em 20/10/1993, certidão de óbito, fl. 20), 

na forma descrita, por meio do esboço de fls.32/34, ressalvando-se 

possíveis direitos de terceiros prejudicados.Transitada em julgado, após 

expeça-se formal de partilha.Adotadas tais providências, promovam-se as 

baixas e anotações necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, _____ de setembro de 

2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 224069 Nr: 31606-67.2005.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERJ, ACJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDSX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:0639/MT

 Vistos, etc.

Código: 224069
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 Ante as informações da POLITEC, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 407102 Nr: 39336-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TEREZINHA DE JESUS JORGE 

SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO - 

OAB:3146/MT, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18229, 

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 407102

Determino a intimação do inventariante para se manifestar aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 942118 Nr: 55826-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL VILA MOURA, RAFAEL VILA MOURA, CAMILA 

CRISTINA NIELLI PINHEIRO CAPRIATA, LEONARDO VILÁ MOURA, VIRGÍLIO 

VILÁ MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ RICARDO CASTRO DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 942118

Intime-se a Inventariante para providenciar:

a) – certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados.

b) - e a partilha de bens.

As providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias.

 Após, volte os autos conclusos para decisão.

Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1052842 Nr: 47774-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BISPO GONÇALVES, JAGP, AVGP, 

BENEDITA BISPO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALESSANDRO DA SILVA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1052842

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para que se manifeste 

nos presentes autos, tendo em vista a existência de interesse de menor.

Após, volte os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 751077 Nr: 2823-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA JAMIL FARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILITINA DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA 

CAPELÃO - OAB:8.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 751077

Tendo em vista a apresentação das primeiras declarações, às fls. 46/49, 

intimem – se pessoalmente os herdeiros Brendes de Souza Marques 

Nascimento e Antônio Beraldo Pinto de Souza Barros para se 

manifestarem nos presentes autos.

 Após, volte os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 817627 Nr: 24060-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDECI FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 817627

Intime – se a inventariante para se manifestar nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1152828 Nr: 33024-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1152828

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 
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perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fl. 70, intime – se a parte autora para que junte 

aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer outros documentos referentes à 

patologia psiquiátrica eventualmente acometida pelo interditando, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, ____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 996718 Nr: 22046-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSH, DJDSH, ADSH, AFDSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 996718

Determino a intimação do inventariante para se manifestar aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1036761 Nr: 39948-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA JOSEFA DOS SANTOS, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT, ELIZABETH DALL ONDER - 

OAB:16768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1036761

Intime – se a inventariante para que apresente a partilha de bens no prazo 

de 5 (cinco) dias, para que seja devidamente homologada.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1860 Nr: 2559-29.1997.811.0041

 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: VALORINDA FERNANDES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco do Carmo ( De Cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU CERISARA - OAB:324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1860

Arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1136108 Nr: 25627-41.2016.811.0041

 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: GISELY CAROLINA LACERDA PINHEIRO, SGLP, 

FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO, GISELY CAROLINA LACERDA 

PINHEIRO, JCPJ, JULIANA DE ARRUDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULIO CESAR PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:OAB/MT 13.132, LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM 

- OAB:9.217/MT, marcello biaggio norbiatto - OAB:21144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) GUSTAVO CRESTANI 

FAVA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 767829 Nr: 20671-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVAM, ERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMJRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação da inventariante para se manifestar aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 925576 Nr: 46886-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 925576

 Acolho cota do representante do Ministério Publico de fl. 60, tendo em 

vista que não houve a intimação do Curador Especial do interditando, 

conforme certidão de fl. 70, intime – se o Curador Especial, Núcleo de 

Praticas Jurídica – UNIC, para fins de assegurar os interesses do 

interditando.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 914723 Nr: 39982-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MARTINS DE SOUZA, IVANI MARTINS DE SOUZA, 

DIVINA MARTINS DE SOUZA, ADEVACI MARTINS DE SOUZA, IRANI 

MARTINS DE SOUZA, IVANEIDE MARTINS DE SOUZA, ZENILDO MARTINS 

DE SOUZA, CLEONICE MARTINS DA SILVA, CREUSA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GOMERCINDO MARTINS DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO 

SOUTO-DEFENSOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 64/verso, arquive – se os autos em arquivo 

provisório, com as anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 897032 Nr: 27589-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA DE LIMA FERNANDES SILVA, 

IRÊNIO LIMA FERNANDES, NEUZA MARIA MOREIRA LIMA, ELZA 

FERNANDES BARBOSA, GENIVA BEZERRA, ELIONOR LIMA BEZERRA, 

MARA MÁRCIA DA LUZ FERNANDES, JUSCELINO LIMA FERNANDES, 

JOSÉ DE LIMA FERNANDES, MARIA XAVIER FERNANDES, LOURIVAL 

RODRIGUES BARBOSA, ANA MARIA LIMA FERNANDES CASSIANO, LUIZ 

CASSIANO, ANTONIO LIMA FERNANDES FILHO, EDÉZIO LIMA 

FERNANDES, ZELITO DE LIMA FERNANDES, NILTON CESAR FERNANDES 

ZAMBONINI, MERES APARECIDA FERNANDES ZAMBONINI, ESPOLIO DE 

DELZA FERNANDES ZAMBONINI, ELIZANGELA FERNANDES ZAMBONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 10006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação da inventariante para se manifestar aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1027337 Nr: 35536-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - 

OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1027337

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fl. 56, intime – se a parte autora para que junte 

aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer outros documentos referentes à 

patologia psiquiátrica eventualmente acometida pelo interditando, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, ____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 371926 Nr: 8233-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA GUIA PEREIRA, JOSÉ DA GUIA PEREIRA, 

AVELINA INOCÊNCIA PEREIRA, JUEDIR SANTIAGO PEREIRA, AIRSON 

SANTIAGO PEREIRA, ALIETE SANTIAGO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DE ARRUDA PEREIRA, 

ESPÓLIO DE ANTONIO BARTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2739/MT, ELEUDES NAZARÉ OLIVEIRA SANTOS - OAB:4276-MT, 

JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:12343/MT, THEMIS PIRES DE 

ANDRADE - OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 371926

Tendo em vista que a herdeira Avelina Inocência faleceu, conforme 

certidão de óbito de fl. 156, intime – se o inventariante para que habilite 

nos presentes autos seus sucessores, no prazo de 20 (vinte) dias.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 937441 Nr: 53339-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALAS, ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK - OAB:6069/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, 

UNIJURIS - UNIC CUIABÁ - OAB:

 OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Diante do teor 

da certidão de folhas 60, determino que os autos sejam encaminhas à 

Defensoria Pública para se manifestar no prazo de 10 dias.Ciente a 

Defensoria Pública e curador especial.Cumpra-se.Luis Fernando Voto 

KircheJuiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 796430 Nr: 2776-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GONÇALVES, DCDAG, DVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE KEYLA CRISTINA NUNES 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE CUIABÁ5ª 

Vara Especializada de Família e SucessõesVistos, etc.Código: 

796430Trata – se de INVENTÁRIO interposto por DAYENNY CRISTINA DE 

ALMEIDA GONÇALVES, DRIELLY VANESSA ALMEIDA GONÇALVES e 

KLISTY ELLEN DE ALMEIDA PINTO, objetivando a concessão de medida 

judicial para levantar importância correspondente a valores depositados 

na conta da falecida. O pedido veio acompanhado de documentos. 

Primeiras declarações, fls. 29/31. À fl. 55, comprovante de existência de 

valores em nome da falecidA. É O RELATÓRIO.DECIDO.Cuida – se de 

INVENTÁRIO interposto por DAYENNY CRISTINA DE ALMEIDA 

GONÇALVES, DRIELLY VANESSA ALMEIDA GONÇALVES e KLISTY 

ELLEN DE ALMEIDA PINTO.Ocorre se trata somente de valores em nome 

da falecida, deste modo, converto o presente inventário em alvará. A 

documentação juntada na inicial comprova que as requerentes eram filhas 

da falecida. Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por 

Sentença (Artigo 487, I do NCPC), para determinar a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL, em favor das Requerentes DAYENNY CRISTINA DE 

ALMEIDA GONÇALVES, DRIELLY VANESSA ALMEIDA GONÇALVES e 

KLISTY ELLEN DE ALMEIDA PINTO a fim de que efetue levantamento dos 

valores depositados na Caixa Econômica Federal, devidamente corrigidos, 

em conta de titularidade da falecida KEILA CRISTINA NUNES ALMEIDA, FL. 

55, na proporção de 1/3 para cada herdeira. Sem custas, pois beneficiário 

da justiça gratuita (Lei n.º 1.060/50).Transitado em julgado certifique – se e 

arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e anotações.P.R.I.C. 

Cuiabá, _____ de setembro de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 891261 Nr: 24049-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE NUNES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 891261

 Ante as informações da POLITEC, dê – se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1135619 Nr: 25349-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELY CAROLINA LACERDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO, ESPÓLIO 

DE JULIO CESAR PINHEIRO, JULIO CESAR PINHEIRO JUNIOR, JULIANA DE 

ARRUDA PINHEIRO, STHÊFANY GIORDANA LACERDA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.038/MT, LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

OLIVEIRA MOURA - OAB:OAB/MT 13.132, GUSTAVO CRESTANI FAVA 

- OAB:13.038/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11.811/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811, 

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217, MARCELO 

BIAGGIO NORBIATTO - OAB:21144, MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16412

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) GUSTAVO CRESTANI 

FAVA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 921148 Nr: 44109-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDOBES, EJDS, CAMB, WRDOB, AROB, 

NSDOB, TSG, VLBG, GADOB, RJAG, KVCBB, JHBB, GLBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, CAMILA GUEDES VIEGAS - OAB:19559/O, EGYDIO DE 

SOUZA NEVES - OAB:OAB/MT 342, LEONARDO BRUNO CAMACHO DE 

ABREU - OAB:18.215/MT, LUÍS FERNANDO DE SOUZA NEVES - 

OAB:OAB/MT 3.934, Pheterson Calazans do Prado Duarte - 

OAB:16.538

 Considerando que o despacho de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DO DESPACHO: "(...)Intime-se a parte apelada 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme art. 1.010, § 1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1153085 Nr: 33114-62.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JULIANO FABIO OLIVEIRA DA 

SILVA, DAVINA NICOLAU OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1153085

Intime – se o requerente para se manifestar nos autos no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1081661 Nr: 2343-04.2016.811.0041

 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: DAVINA NICOLAU OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JULIANO FABIO OLIVEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1081661

Determino a intimação pessoal da inventariante para se manifestar aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 265434 Nr: 23141-35.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDISON PINTO DE 

FIGUEIREDO - OAB:639/MT, CAROLINE OCAMPOS C. FACCHINI - 

OAB:7153/MT, DEMERVAL DE OLIVEIRA FERNANDES - OAB:3726 

OAB/MT, FRANCISCO DE SALLES ALMEIDA MAFRA FILHO - 

OAB:10.926-B/MT, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608, GISELE 

CRISTINA BALBO - OAB:MT 7454-B, NPJ-UFMT - OAB:6274, ODILZON 

DAS NEVES GRAUS - OAB:0965/MT, SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699, SILVIA REGINA - OAB:7149-B, WELDER QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:11.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito.Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecimento de ANTÔNIO 

FAUSTINO COELHO, falecido em 12/11/2006 (certidão de óbito, fl. 16), na 

forma descrita, por meio do esboço de fls.83/85, ressalvando-se 

possíveis direitos de terceiros prejudicados.Transitada em julgado, após 

expeça-se formal de partilha e o competente alvará para venda do veículo 

de fl. 35, autorizando a transferência do veículo junto ao 

Detran/MT.Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, _____ de setembro de 2018.Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 894065 Nr: 25929-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCF, RODOLFO AUGUSTO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DANIELY RIBEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 894065

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 798345 Nr: 4732-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA APARECIDA DEAMBROSIO SOUZA LISBOA, 

LUCIO RODRIGUES LISBOA, LUIGI DE AMBROSIO LISBOA, ENZO 

DEAMBROSIO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDILÚCIO RODRIGUES LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 798345

Defiro requerimento de fl. 98, determino a suspensão do processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

Após, decorrido o prazo certifique – se e volte os autos conclusos para 

decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1035341 Nr: 39274-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPS, IDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1035341

Defiro cota do representante do Ministério Público de fl. 54, nomeio como 

Curador Especial o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT, para defender 

os interesses do interditando, nos termos do artigo 72 do Código de 

Processo Civil.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, ____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 298728 Nr: 12679-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LOPES VASCONCELOS, JOSÉ BRÁZ DINIZ, 

SALVADOR LOPES DINIZ, JOÃO LOPES DINIZ, LUZIANO LOPES DINIZ, 

CICERA LOPES DINIZ, FRANCISCA LOPES DINIZ, CLEUZA DINIZ DA SILVA, 

MARIA LOPES DINIZ, EDIVAL LOPES DINIZ, ZENILDA MOTA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE BRAZ DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT, MARIA NEIDE MORAES COSTA - OAB:15643-O/MT, 

RODRIGO MAFRA BIANCÃO - OAB:2822, SUELI MARIA MAFRA - 

OAB:1193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 298728

Defiro em parte requerimento de fls. 142, determino a suspensão dos 

autos, pelo prazo de 60 (noventa dias), transcorrido o prazo certifique – 

se e volte conclusos para decisão.

Intime – se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1122726 Nr: 19920-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLV, ILV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1122726

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 
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havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP.

Por fim, conclusos.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1150574 Nr: 31973-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EB, MDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1150574

 Tendo em vista que está suspensa a realização e o agendamento das 

perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado pela POLITEC, 

conforme informação de fl. 37, intime – se a parte autora para que junte 

aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer outros documentos referentes à 

patologia psiquiátrica eventualmente acometida pela interditanda, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, ____ de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 887456 Nr: 21560-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDRDP, MARDP, LUCIMAR FÁTIMA RODRIGUES, 

MDRDP, ELZENIR APARECIDA DE SOUZA PAIXÃO, JSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JESUS DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT, SILBENE DE SANTANA SILVA - OAB:15927 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 887456

Determino a intimação pessoal do inventariante para se manifestar aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1133529 Nr: 24409-75.2016.811.0041

 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: EDIVALDO QUEIROZ MONTEIRO, ANILDA DELUQUI DE 

OLIVEIRA, JOARI DE OLIVEIRA, IVAN DELUQUI DE OLIVEIRA, MARIA DE 

LOURDES OLIVEIRA SANTOS, RAUL DELUQUI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARI DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE 

ILDA DELUQUI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM DO 

NASCIMENTO - OAB:12.332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1133529

Determino a intimação do inventariante para se manifestar aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1012302 Nr: 28510-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVRP, DRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.38/47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 462211 Nr: 30878-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTAS, JGAS, RLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA.

(UNIJURIS) - OAB:3.574/MT, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.807

 Vistos, etc.

Código nº 462211.

Verifico nos autos às fls. 308 que a petição foi protocolada na data de 14 

de agosto de 2018, ocorrendo assim apenas um erro de digitação, 

determino a intimação do executado para se manifestar em relação às fls. 

308/310 e documentos de fls. 311/346.

Após a manifestação do executado, dê-se vistas ao Ministério Publico, por 

fim conclusos.

Defiro a expedição de alvará eletrônico na forma pleiteada às fls. 310, 

determinando a transferência para conta do patrono.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 725798 Nr: 21541-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRICOLA PAES DE BARROS - 

OAB:6700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA DIAS CARDOSO - 

OAB:21850/O

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA 

AVALIAÇÃO DE FLS.115/117.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018855-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA SOARES LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (REQUERIDO)

SUELEN PATRICIA SANTANA DO AMARAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1018855-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA LUIZA SOARES LEITE 

REQUERIDO: CERTIDAO DE NASCIMENTO, SUELEN PATRICIA SANTANA 

DO AMARAL Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar 

em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Compulsando os 

autos verifico estarem presentes os pressupostos do art. 300 do Código 

de Processo Civil, que dispões 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. (...)”. 

Com relação à guarda, a verossimilhança das alegações da parte autora 

encontra-se presentes nos autos, visto que vem cuidando da menor 

desde os 3 (três) meses de idade, o genitor da criança é filho da 

requerente e faleceu, conforme certidão de óbito, ID 13918906. A genitora 

da menor concedeu consensualmente a guarda da filha para a avó 

paterna, conforme declaração registrada em cartório concedendo a 

guarda da filha para a avó, pois não possui condições de satisfazer as 

necessidades básicas da infante, Id. 13918641. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação em relação à guarda consiste na 

irregularidade em relação à guarda do menor. Por consequência, visando 

à regularização da situação fática, CONCEDO LIMINARMENTE A GUARDA 

PROVISÓRIA da menor LORRAYNNE KESLEY SANTANA LEITE a sua avó 

paterna, Senhora MARIA LUIZA SOARES LEITE, devendo ser lavrado o 

competente termo, garantindo-se, assim, a convivência já alicerçada na 

rotina desenvolvida pelas mesmas. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia ___22___/__10___/2018 às 

____16_h__30___m. Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Proceda-se estudo social, através de profissionais em 

exercício nesta Vara, vindo o laudo aos autos, no prazo de 20 (vinte) dias. 

Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023504-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANESSA BACK THOME (ADVOGADO(A))

ELECTO AZEVEDO SOARES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECY DE AZEVEDO MONTEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID , 

impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não havendo 

manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 da 

C.N.G.C. Em tempo, torno sem efeito a certidão de ID 15039510. 

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1037242-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. A. (EXEQUENTE)

G. D. C. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. B. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037242-74.2017.8.11.0041 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 

14828060 - "(...) Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil/2015 c.c. artigo 924, I, da mesma lei. Sem custas e despesas, em 

decorrência da gratuidade concedida. Transitada em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e, em sequência, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 24 

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: 1011481-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. F. R. D. M. (ADVOGADO(A))

C. F. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. 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 1011481-41.2017.8.11.0041 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 

14844842 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II 

e III, do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas, despesas e honorários 

advocatícios, em decorrência da gratuidade concedida. Decorrido o prazo 

recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

24 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022538-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO RICCI FILHO (REQUERENTE)

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTUNES RICCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

juiz de direito (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022538-22.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 
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de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15462559 - "(...) ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes embargos, 

porquanto tempestivos, mas JULGO-OS IMPROCEDENTES. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências." Cuiabá/MT, 24 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: 1027305-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. (AUTOR(A))

ANALICE QUEIROZ PEREIRA (AUTOR(A))

MARCELO JOVENTINO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CARNEIRO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027305-06.2018.8.11.0041 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 

15015432 - "(...) ANTE O EXPOSTO, julgo e declaro extinta a presente 

ação, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, V, §3º do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, porém deixo de condenar nos honorários 

advocatícios, visto que sequer houve a angularização processual. 

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 24 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: 1012561-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. D. C. M. (AUTOR(A))

N. F. S. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 15405673 é 

tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, (?), impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 24 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: 1008506-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. F. (ADVOGADO(A))

F. C. F. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. L. A. D. F. (RÉU)

A. C. D. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 15438794 e 

segunites é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003519-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. D. R. (ADVOGADO(A))

N. F. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 15460307 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 24 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: 1014244-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. S. B. (AUTOR(A))

K. M. D. A. F. (ADVOGADO(A))

M. L. D. (ADVOGADO(A))

H. F. S. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. F. (ADVOGADO(A))

M. M. S. E. S. B. (ADVOGADO(A))

J. D. O. (ADVOGADO(A))

J. L. G. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação da parte 

executada no ID 15481015 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a 

parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 24 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: 1034760-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. F. (ADVOGADO(A))

R. O. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. C. (RÉU)

E. A. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a Apelação interposta nos 

autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerida/apelada a fim de, 

querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Cuiabá/MT, 24 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014330-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. C. (REQUERENTE)

H. R. B. S. (ADVOGADO(A))

D. A. C. 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 1014330-49.2018.8.11.0041 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 

15490642 - "(...) 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 13384547, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Sidinei Martins Crescencio e Daniela Aparecida Cunha 

Crescêncio, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando 

o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Daniela Aparecida 

Cunha de Sousa, bem assim para que sejam implementadas as demais 

obrigações assumidas na avença. Transitada em julgado, expeça-se 
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mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim, se 

necessário, o correlato Formal de Partilha, ficando o Serviço Registral, 

autorizado a exigir, se necessário, os comprovantes de recolhimento de 

eventual imposto devido. Desnecessária a inscrição no livro E do Cartório 

Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento, pro rata, custas e despesas processuais, todavia, suspensa 

a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos." Cuiabá/MT, 24 de setembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000053-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. P. D. B. (ADVOGADO(A))

M. G. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. S. (ADVOGADO(A))

L. B. S. R. (ADVOGADO(A))

J. G. (ADVOGADO(A))

R. M. O. (ADVOGADO(A))

C. S. R. (ADVOGADO(A))

K. M. T. (ADVOGADO(A))

M. C. D. C. B. S. (ADVOGADO(A))

P. M. D. S. (ADVOGADO(A))

P. S. D. S. (RÉU)

D. B. C. P. (ADVOGADO(A))

G. B. S. (ADVOGADO(A))

I. F. D. O. (RÉU)

 

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, impulsiono os autos para irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000053-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. P. D. B. (ADVOGADO(A))

M. G. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. S. (ADVOGADO(A))

L. B. S. R. (ADVOGADO(A))

J. G. (ADVOGADO(A))

R. M. O. (ADVOGADO(A))

C. S. R. (ADVOGADO(A))

K. M. T. (ADVOGADO(A))

M. C. D. C. B. S. (ADVOGADO(A))

P. M. D. S. (ADVOGADO(A))

P. S. D. S. (RÉU)

D. B. C. P. (ADVOGADO(A))

G. B. S. (ADVOGADO(A))

I. F. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 15449937, 

impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA/REQUERIDA a fim de, no 

prazo de 15 dias, sobre ele se manifestar, e, após, para irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1218214 Nr: 10927-26.2017.811.0041

 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: CAMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:OAB/MT 17.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 10927-29.2017 (Cód.1218214)

VISTOS, ETC.

Ante a juntada dos comprovantes de pagamento das custas e despesas 

processuais e, prosseguindo com o trâmite processual, redesigno o ato 

para o dia 8 de novembro de 2018, às 14h40min.

No mais, expeça-se novo mandado de citação e intimação ao requerido.

Intimem-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 372430 Nr: 9246-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.G.G.N., KAREN TATIANE MAJOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GIOCOMINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA CALIX MORENO - 

OAB:7793, JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS JUNIOR - OAB:13.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15.714

 Processo nº 9246-02.2009 (Cód.372430)

 VISTOS, ETC.

 Analisando os autos, verifico que a teor da petição de fls.281/282, 

trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença pelo procedimento do 

artigo 523 do CPC.

 Desta feita, intime-se o executado, para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o 

valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC).

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta, de titularidade da 

representante legal do exequente, comprovando nos autos, no prazo 

acima assinalado.

Apresentada a peça de defesa mencionada, ou decorrido in albis o prazo 

para a sua interposição, certifique-se e conclusos.

Por fim, determino ao Sr. Gestor que se proceda com a retificação 

necessária, tanto no Sistema Apolo como na etiqueta frontal do presente, 

haja vista que a exequente atingiu a maioridade e, regularizou a sua 

representação processual, fls.292/293.

Às providências.

Cuiabá/MT, 24 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.: 445196 Nr: 19914-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES, LUISA NUNES 

GUIMARAES, LENISE NUNES GUIMARÃES, DANILO NUNES GUIMARÃES, 

RONILDA DE CASTRO SANTUÁRIO SILVA, INGRID SANTUÁRIO 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROGERIO OLIVEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677-O/MT, DARCI INES JAGER PEREGO - OAB:15901, FLÁVIO 
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ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925, MARCIA REGINA ALMEIDA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 19.840, MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, ROGÉRIO NUNES 

GUIMARÃES - OAB:6.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 19914-95.2010 (Cód. 445196)

VISTOS, ETC.

Em atenção à pretensão de fls. 295/296 e considerando que as herdeiras 

Lenise e Luisa são representadas pelos mesmos patronos, tendo esta 

última manifestado o interesse de exercer a inventariança, enquanto 

aquela declinou do encargo, de maneira que não vislumbro óbice para a 

substituição pretendida.

Diga-se, ainda, que este juízo poderá nomear qualquer herdeiro como 

inventariante, quando nenhum deles estiver na posse e administração do 

espólio, nos termos do artigo 617, III, do CPC/2015, o que se afigura o caso 

em comento.

Desta feita, acolho o pleito retro e, por conseguinte, nomeio a Sra. Luisa 

Nunes Guimarães como inventariante, devendo ser observados os demais 

termos da decisão de fl. 293.

Intimem-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106790 Nr: 10985-59.1999.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MEDINA FALCÃO MACEDO, 

BEATRIZ DOS SANTOS GONÇALVES RIBEIRO, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL - CEF, MANOEL CORREIA GONÇALVES RIBEIRO, JORGE 

GABRIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOISIO SANTINI PEDRO - 

OAB:242.261/SP, MARIA DAGMAR N. BRITO RODRIGUES - 

OAB:3.602-B, MOACYR DE SOUZA RIBEIRO - OAB:83.789-B, PABLO 

JOSÉ MELATTI - OAB:11.096/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, 

SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423, TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT, WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI - OAB:1981, ALOISIO SANTINI PEDRO - OAB:242.261/SP, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, 

FERNANDA RAMOS AQUINO - OAB:17.607 OAB/MT, ISABELLY 

FORTUNATO - OAB:58816, MARIA JOSE LEAO - OAB:1353-E/MT, 

QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:57596 e 12.233, RAFAEL 

COSTA BERNARDELLI - OAB:34.104/PR, RENATA LUCIANA MORAES - 

OAB:128301/SP, SOELITA DAYANE - OAB:, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:15558/E, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 Processo nº 10985-59.1999 (Cód. 106790)VISTOS, ETC.Indefiro a 

pretensão de folhas retro, eis que sequer fora encartado ao feito 

certidões negativo fiscal em nome do de cujus, de maneira que os 

fundamentos já externados nos autos, à exemplo das decisões de fls. 

1162 (v. VI) e fls. 1348/1349 (v. VII), permanecem hígidos.A respeito, 

consigno que, por ora, consta nos autos o depósito de três parcelas 

atinente ao saldo remanescente do imóvel de matrícula nº. 6.455, 

conforme se denota às fls. 1359/1360, 1361/1362 e 1401/1402.Nessa 

toada, não obstante o inventariante tenha logrado efetuar o pagamento de 

diversas dívidas do espólio, não sobejam dúvidas acerca da necessidade 

de a baixa das penhoras efetuadas no rosto destes autos dos herdeiros 

da companheira do inventariado, ora falecida, Sra. Maria de Lourdes, 

conforme se denota à fl. 1254-v, todavia, deixaram transcorrer in albis o 

prazo assinalado para manifestação, conforme certidão de fl. 1.265, 

manifeste-se a Defensoria Pública.Sem prejuízo, determino a intimação dos 

credores do espólio habilitados nos autos para que se manifestem se 

houve a quitação da dívida e, em caso negativo, informem o saldo 

atualizado, no prazo de 15 dias.Às providências.Cuiabá/MT, 21 de 

setembro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034580-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES CAPISTRANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 

do CPC e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se mediante as 

cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019487-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI (ADVOGADO(A))

ZARIFE DOS SANTOS SALIM - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para processar e julgar a presente lide em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os 

autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005884-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES SALING MARIANO (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029980-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ELLIS BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA OAB - 080.802.401-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012679-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

LAURINDO NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012679-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LAURINDO NUNES DE SOUZA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025031-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025031-06.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA 

IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO 

SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA Vistos, etc. Tendo em vista 

que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017152-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

NEIDE FERREIRA GRACIANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1017152-45.2017.8.11.0041. AUTOR(A): NEIDE FERREIRA GRACIANI RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Inicialmente, mantenho os 

benefícios da AJG, outrora deferido, à medida que não vislumbro guarida 

os argumentos constantes da impugnação. Aliás, a requerente aufere 

proventos mensais de 4.309,88 (quatro mil, trezentos e nove reais e 

oitenta e oito centavos), monta essa que não descaracteriza o beneficio 

concedido. No mais, visando a segura análise da necessidade de 

instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 

sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Sem 

prejuízo da providência supra, colha-se parecer ministerial. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030719-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSNIL PEDRO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1030719-46.2017.8.11.0041. AUTOR(A): OSNIL PEDRO ALVES DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. No 

mesmo prazo, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir 

na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021679-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA REGINA JESUS BORGES OAB - 040.841.781-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021679-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: KENIA REGINA BORGES 

PINHEIRO REPRESENTANTE: KEYLA REGINA JESUS BORGES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1030918-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSEFA MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Por tais motivos, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e 
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julgar o presente feito, razão pela qual determino a redistribuição deste 

processo para uma das Varas de Família desta Comarca. Intime-se. 

Expeça-se o necessário Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO " OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1051969 Nr: 47407-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEILA GOMES DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT, JOSÉ VICENTE MARQUES FILHO - 

OAB:11019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 960635 Nr: 5095-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON JESUS DOS SANTOS, REUMAR ALVES DE 

JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARILCI DE 

SOUZA COSTA E SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Autos n.º 960635 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Noticia a parte autora que o requerido, embora intimado das decisões 

proferidas na espécie, insiste em descumpri-las, pois, deliberadamente até 

o momento não providenciou a entrega do medicamento deferido nos 

autos.

Assim, requer o bloqueio de valores junto à conta única do Estado e sua 

imediata transferência para a conta bancária da fornecedora, objetivando 

a aquisição do fármaco necessário.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Destaco que já foram realizados inúmeros bloqueios para cumprir a 

decisão judicial, tendo a parte ré se mantido inerte para cumpri-la.

Impende ressaltar que, no tocante ao bloqueio de valores, entendo que tal 

providência somente se justifica em situação excepcional, isto é, quando é 

deferida uma providência judicial urgente e permanece a situação de 

inadimplência imotivada do ente público, pois o seu objetivo é garantir o 

célere cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na decisão 

judicial.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso 

inobstante devidamente intimado para de cumprir o comando sentencial 

proferido na espécie, deixou de cumprir a obrigação imposta.

Desse modo, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de 

dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode 

deixar de amparar aqueles que dele necessitam. Comprovada a 

necessidade da parte requerente de obter o tratamento necessário para 

sua sobrevivência, deve ser mantida a determinação de seu fornecimento, 

em garantia do Direito Fundamental à Saúde.

Deste modo, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa 

humana e do direito à vida e à saúde, vejo que a medida mais eficaz, no 

caso em tela, é o bloqueio de valores nas contas correntes do requerido, 

com vistas a possibilitar ao paciente o tratamento pleiteado.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER 

DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE 

CONSULTA COM ORTOPEDISTA E TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO – 

FRATURA DO PLANALTO TIBIAL POSTERIOR – URGÊNCIA E 

NECESSIDADE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS 

AUTOS SOBRE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DA 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. 2. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que 

providenciassem todo tratamento médico indispensável ao 

restabelecimento da saúde da paciente, como a consulta com médico 

ortopedista, exames, internação, medicamentos e cirurgia, em razão de 

fratura do planalto tibial posterior, uma vez que a urgência e a gravidade 

do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. 3. Ausente, nos autos, informações atualizadas acerca 

do cumprimento da determinação judicial liminar pelos entes públicos, a 

manutenção da possibilidade do bloqueio online de verbas públicas é 

medida que se impõe, contudo somente será determinada em caso de 

descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal 

desobediência.” (TJMT - ReeNec 84223/2017, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018). (grifamos)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER 

DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS – TUMOR HIPOFISÁRIO – URGÊNCIA E NECESSIDADE 

COMPROVADAS – FÁRMACOS DE USO CONTÍNUO – COMPROVAÇÃO 

DO FORNECIMENTO, APENAS UMA VEZ, DE CADA MEDICAÇÃO – 

MANUTENÇÃO DA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos 

do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o 

fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e 

restabelecimento da saúde. 2. Correta a decisão que determinou aos 

entes públicos que fornecessem os medicamentos de uso contínuo em 

favor do paciente, conforme receituário médico, até a recuperação ou 

controle da doença do Autor, uma vez que a urgência e a gravidade do 

caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. 3. Tratando-se de medicamentos de uso contínuo, e, 

restando comprovado nos autos o fornecimento, uma única vez, de cada 

medicação requerida, a manutenção da possibilidade do bloqueio online de 

verbas públicas é medida que se impõe, contudo somente será 

determinada em caso de descumprimento da obrigação e desde que 

comprovada tal desobediência.” (TJMT - ReeNec 131570/2017, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 

01/03/2018). (destacamos)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA DE OFÍCIO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – 

INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - AÇÃO 

DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SAÚDE – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - 

DEVER DE TODOS OS ENTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 

FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – BLOQUEIO ONLINE – 

POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. “[...] 1. Revela-se defeso a 

interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o 

mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal. [...].” 

(AgRg no AREsp 395.428/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTATURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 22/10/2013) 2. Todos os 

entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são 

solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma 

que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à 

obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos. 3. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias 

indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). 4. Como a norma do §5º, do art. 

461, do CPC/73, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios 

mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor 

correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente 
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assegurado o cumprimento da obrigação. 5. Com o advento da Emenda 

Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as 

prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não 

mais faz jus aos honorários de sucumbência.” (TJMT- Apelação / 

Remessa Necessária 98129/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017). (ressaltamos)

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para 

assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático equivalente foi admitida em sede de Recurso Repetitivo perante o 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ.” (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 

06/11/2013). (negritamos)

Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total de 

R$ 1.992,10 (um mil, novecentos e noventa e dois reais e dez 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, intimem-se as fornecedoras UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ n. 03.533.726/0001-88, para que forneça 

10 (dez) latas de leite em pó integral, no valor de R$ 17,05 (dezessete 

reais e cinco centavos) cada; CLINICA DIETÉTICA LTDA – CNPJ n. 

01.240.677/0001-60, para que forneça 08 (oito) latas do suplemento 

alimentar Pediasure sabor chocolate, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis 

reais) cada; GB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – CNPJ n. 

11.059.197/0005-84, para o fornecimento de 08 (oito) latas do suplemento 

alimentar Pediasure sabor morango no valor de R$ 31,90 (trinta e um reais 

e noventa centavos) cada e 16 (dezesseis) latas do suplemento alimentar 

Ensure no valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) 

cada, sob a garantia dos valores aqui bloqueados.

Apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos conclusos 

para a expedição de alvará em favor das fornecedoras. 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, 17 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 922275 Nr: 44753-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARITZA MUZZI CARDOZO PAWLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Fica o(a) Advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, OAB/MT 23.230, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 799189 Nr: 5608-19.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO DA ROSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 Fica o(a) Advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, OAB/MT 23.230, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 871626 Nr: 10776-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIL ALVES GUEDES, DOLIRIO ELIAS COSTA, 

EDNEY GONÇALO DE ARAÚJO, EVA SERPA GAMA, ELMA MARIA 

CARNEIRO COSTA, ELIZABETE RODRIGUES BARROS, ERDILA MACIEL 

BRASIL, ELPIDIO JOSÉ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 8716260 – 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, 18 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 984795 Nr: 16230-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA NATALINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 984795 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório retro, cancelo, por ora, a realização da 

audiência de instrução e julgamento aprazada à fl. 136.

Outrossim, intime-se a autarquia ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse na oitiva da parte autora, levando-se em conta as 

informações de fls. 141/141v.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 34087 Nr: 974-39.1988.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR BUCAIR, SERGIO LOPES LOUZADA, 

JOSÉ ANTONIO MARTINS BERNAL, ALBERTO JOSÉ LUZIARDI, JOSÉ 

LEONEL FRANCO, KLEBER DE ARRUDA BUCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR - OAB:3677/MS, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO JOSE LUZIARDI - 

OAB:15293/SP, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE Q. ALMEIDA - 

OAB:4166/MT, GERVASIO LEITE - OAB:0110/MT, LIDIO MAGALHÃES 

BANDEIRA DE MELLO - OAB:480, MARILIA BEATRIZ DE F LEITE - 

OAB:0798/MT, VICENTE BEZERRA NETO - OAB:0065/MT

 Autos n.º 34087 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Considerando a informação prestada pelo 2º Serviço Notarial e Registral 

da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá Estado de Mato 

Grosso (fl. 1.730v), e, ainda, levando-se em conta o petitório retro, 

intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, requer o que 

entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1047941 Nr: 45389-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO MARTINS ALVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos n.º 1047941 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os cálculos apresentados pelo credor.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1081687 Nr: 2358-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTÔNIO MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, 

SAULO NIEDERLE PEREIRA - OAB:19.759-E

 Autos n.º 1081687 – 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, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853958 Nr: 56569-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIBIA FERNANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORRÊA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482 OAB/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 853958 – 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, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 883160 Nr: 18641-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE LEONIDA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DE CARVALHO - 

OAB:7015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 431930 Nr: 11998-10.2010.811.0041

 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: VIVIAN SILVA OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Autos n.º 431930 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se os 

medicamentos deferidos nos autos lhes foram entregues.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856906 Nr: 59155-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D' ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 856906 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que a sentença prolatada na 

espécie determinou que o montante devido deve ser apurado em 

liquidação de sentença (fls. 71/75), ratificada neste ponto pelo E. Tribunal 

de Justiça deste Estado (fls. 118/122).

Assim, 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, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1047822 Nr: 45323-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEMIS BEATRIZ MARTINS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Autos n.º 1047822 – 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, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1032791 Nr: 37985-72.2015.811.0041

 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: AMARO ASSUMPÇÃO SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MT, 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DO NÚCLEO SISTÊMICO - 

SECRETARIA DE ESTADO, GERENCIA DE CARGOS E CARREIRAS E 

REMUNERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos 

DENEGO a ordem mandamental, com resolução de mérito, nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I do 

CPC.Isento as partes do pagamento das custas e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.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.: 823239 Nr: 29350-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DELIBERAL, SIRLENE MACHADO 

DIAS DE SOUZA, SÔNIA CRISTINA DA SILVA, ZILETE LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 823239 – 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, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 781454 Nr: 35054-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODORATA MOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:, PROCURADORIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 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 reintegrar o Estado de Mato Grosso na 
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porção de faixa de domínio localizado na Av. Miguel Sutil nº 3.415, Bairro 

São João dos Lazaros/Lixeira em Cuiabá, sem direito de indenização pelas 

benfeitorias realizadas.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.Deixo de 

remeter os autos para remessa necessária, em razão do decisum não ser 

contrário aos interesses da Fazenda Pública.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709572 Nr: 2464-08.2011.811.0041

 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: ELIANE MARCELA MEDINA BUESO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Autos n.º 709572 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório retro, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada (fl. 41) para o dia 31 de outubro de 2018, às 15:00 horas.

Destarte, a testemunha Marcos Antônio Pereira de Sá – 2º SGT BM, 

deverá ser intimada pela via judicial, nos moldes do art. 455, §4º, III, do 

CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 378990 Nr: 14772-47.2009.811.0041

 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: JOSE BERNARDO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, IRONE GALINDO CADEMARTONI - OAB:13.686

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela concedida na 

espécie.Condeno a requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos 

honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante de pagamento, 

desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert 

nomeado na espécie, mediante a expedição do competente alvará.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1017274 Nr: 30711-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MELGAREJO ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794655 Nr: 971-25.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI APARECIDA CANGUSSÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 

8º do Código de Processo Civil. Todavia, pelo fato da autora ser 

beneficiária da assistência judiciária, suspendo o pagamento enquanto 

perdurar a hipossuficiência declarada, com fulcro no art. 98, §3º do 

mesmo Codex.Por não se encaixar nas hipóteses do artigo 496, do Código 

de Processo Civil, o processo não esta sujeito à remessa 

necessária.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 953283 Nr: 1638-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANARU DONATO CAMPOS, MARIA JORCELINA LUIZA 

DOS SANTOS FORTUNATO, MIGUELINA BARBOSA DE BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Autos n.º 953283 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que o v. acórdão prolatado 

às fls. 191/197v, determinou que o montante devido deve ser apurado em 

liquidação de sentença.

Assim, 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, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 847753 Nr: 51215-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO JOSE BRUGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 847753 – Execução

 Vistos etc.

Ante ao decurso de prazo para apresentação impugnação (fl. 25), nos 

moldes do art. 535, §3º, do CPC , DETERMINO a expedição do competente 

ofício requisitório, em favor do credor.

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 714465 Nr: 9181-36.2011.811.0041

 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: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 714465 – 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, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 876494 Nr: 14424-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Autos nº 876494 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 92/93v, aduzindo, em síntese, haver erro material no 

citado comando judicial (fls. 99/112).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1170173 Nr: 40238-96.2016.811.0041

 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: JOSÉ NILSON DOS SANTOS

 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:

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela e, 

condenar os requerido ao cumprimento da obrigação constitucional no 

sentido de que a parte autora obtenha a realização do tratamento médico 

vindicado na inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem honorários 

advocatícios.Após, não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os 

autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º 

do Código de Processo Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 24 de setembro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 892769 Nr: 25069-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA GRACINA SOLEDADE CARVALHO, 

GUTEMBERG JOSÉ DOS SANTOS, HELIO DIVINO PEREIRA DE JESUS, 

JOSÉ ANTONIO VILELA, JEFERSON DE PAULA PACHECO, LAUDINEI 

DUTRA, RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA, SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 892769 – 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, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 175633 Nr: 23524-81.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT, PÉTRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - 

OAB:292.306/SP, ROMÉLIA RIBEIRO PERON - OAB:11764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086-A

 Autos n.º 175633 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 837986 Nr: 42712-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA GONÇALVES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - 

PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 733205 Nr: 29433-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES 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: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Autos n.º 38543 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

Sobre as peças processuais de fls. 310/313, manifeste-se a parte autora, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000125-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013131-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França (ADVOGADO(A))

LEILA ARAUJO PIRES DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001900-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA GOMES ANGELO (AUTOR(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0504951-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA JANUARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002482-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DAS GRACAS ALVES FERNANDES (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000110-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANELICE DE SOUZA MARTINS (AUTOR(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016635-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016633-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

EROCI DE AQUINO PILAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006273-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

PEDRO ARCANJO BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001806-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

JUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROCHA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000113-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDSON MARTINS BULHOES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013630-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE MAZZARELLO MAYOLINO (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019426-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

EDIMARA LUCIA BASSAROTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015231-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE ASSIS NEVES (AUTOR(A))

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ROBERVAL VERAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1013613-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO ANTONIO RISSI (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003499-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ORNEZIDIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010620-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON DA SILVA SIQUEIRA (AUTOR(A))

INGRID RODRIGUES LEITE CORREA (AUTOR(A))

JOSE DE RIBAMAR FREITAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ENIR PAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

GABRIELA CRISTINA MONTEIRO (AUTOR(A))

GONCALO VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

GRACIETE MARINA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO LOPES (AUTOR(A))

RENIERE NAZARE PEREIRA (AUTOR(A))

ROSANGELA NASCIMENTO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

SANDRO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

ANE CAROLINA PRADO SANTOS (AUTOR(A))

CARMINDO LEOCADIO ROSA (AUTOR(A))

CESAR AUGUSTO BIANCHI BARRETO (AUTOR(A))

EDINEI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006189-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

DONINO JOSE DE JESUS HAENISCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000756-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

ALAIL JACINTA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009010-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

GENI DA SILVA ZANINI (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013455-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE BETTKER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006226-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA BARROS AVILA (IMPETRANTE)

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006053-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR TEODORO DA SILVA MELO (AUTOR(A))

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006044-53.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JERONIMA BASTOS GOMES (AUTOR(A))

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011317-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003781-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013676-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS (ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDES PEREIRA CHAVES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006903-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

ELIZABETE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504764-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERINDA FELICIANA DE FRANCA (AUTOR(A))

ENEDINA BENEDITA SANTANA SANT ANA (AUTOR(A))

GLEICE MIRIAM REIS ARRUDA (AUTOR(A))

JULIETA IDELFONCIA COSTA PAIXAO (AUTOR(A))

MARIA TEREZA DE ARAUJO COSTA MARQUES (AUTOR(A))

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008259-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA TREVIZAN SEGOVIA DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANE GONCALVES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ROVERSON FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006894-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA FAE (AUTOR(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA SUELI COUTO SALES (AUTOR(A))

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006416-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009120-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

CELMA LEMES GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002425-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020003-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

SILVANA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003945-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023354-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSENI DIAS DE OLIVEIRA QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004227-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

LILIAN GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007214-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DE FREITAS ALMEIDA (AUTOR(A))

EULY JOSE SILVA LEMES (AUTOR(A))

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002711-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ARAUJO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023096-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SALES DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020639-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

YVES LUIS DUTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002827-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCENIL PARDIM VILAS BOAS (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004381-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

GRACIELE LEITE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503996-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Agente Estadual de Tributos - Unidade GFCE (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - 287.965.001-15 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004030-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

DIRCE MAIOLI PANGONE (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010082-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SZUBRIS (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005893-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

LUIS ANTONIO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004283-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

LAURA MARIA DAS DORES E SOUZA MENDES (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503863-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

ATAIR AVELINO DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000241-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR JOSETTI (AUTOR(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014191-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIAN ADRIANO DA ROCHA (AUTOR(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REPRESENTADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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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: 1003865-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001899-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONIDIA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029697-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA COELHO GUIMARAES (AUTOR(A))

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu 

art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030204-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR(A))

CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030397-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. CAVLAC - ME (IMPETRANTE)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de que seja 

permitido à Parte Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, 

placas OBJ 6154, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030642-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

ALUIZIO SALGADO DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Para tanto, determino que o Requerente traga aos autos o 

comprovante da última Declaração de Imposto de Renda, conjuntamente a 

declaração de bens. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030732-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JULIET DE OLIVEIRA MALHADO RODRIGUES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas KAF 9242, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 
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venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031107-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO ZANATTA (IMPETRANTE)

ABILIO CUSTODIO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de que seja 

permitido à Parte Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, 

placas DXF 7369, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031444-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DE CAMPOS (IMPETRANTE)

WILLIAN SANTOS DAMACENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUIABÁ (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, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas KAT 5928, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031446-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALMEIDA GIL (ADVOGADO(A))

ERLY DE OLIVEIRA BAMBIL FILHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas DYG 1802, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029956-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

EDEMILSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu 

art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019416-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

PABLO BONIFACIO CARNEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte requerida para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Dê-se vista dos Autos ao Ministério Público para se 

manifestar. Intime-se o Requerido Cebraspe, para se manifestar acerca do 

acordo realizado entre a parte Autora e o Estado de Mato Grosso. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028120-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO INSTITUTO 

DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT SAÚDE, na pessoa de seu representante legal, para 

CUMPRIR A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS da Carta Precatória acima 

descrita, em conformidade com os documentos que a acompanham, como 

parte(s) integrante(s) deste mandado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 24 

de setembro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019423-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JULIAO DE CAMPOS - ME (IMPETRANTE)

IVO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa NPD 6233, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nula tão 

somente a multa aplicada pelo DETRAN/MT, confirmando a liminar ora 

deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031397-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ALBINO LIBANO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1027941-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

IZILDA DE LOURDES E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020924-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DOS REIS PEREIRA (AUTOR(A))

MARCELO PEREIRA DE LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034826-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

M. J. D. O. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006927-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

CAMILA ANGONESE CADO (AUTOR(A))

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002913-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA FERNANDES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Desse modo, CONCEDO A SEGURANÇA 

almejada, para o fim de determinar ao Impetrado que providencie 

imediatamente a nomeação e posse do Impetrante, desde que atendido 

aos demais requisitos para investidura, no Cargo de Profissional de 

Cirurgião Dentista, ratificando liminar outrora concedida. Por 
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consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor 

das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto 

de 2009. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006235-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GHEYSA GALVAO SILVEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Desse modo, CONCEDO A SEGURANÇA 

almejada, para o fim de determinar ao Impetrado que providencie 

imediatamente a nomeação e posse do Impetrante, desde que atendido 

aos demais requisitos para investidura, no Cargo de ENFERMEIRA da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, ratificando liminar outrora concedida. 

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor 

das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto 

de 2009. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006162-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN -MT (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 

para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo 

descrito na inicial, placa QBA-0521, sem a necessidade do recolhimento 

das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser 

apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, 

confirmando a liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005362-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONE GABRIEL MORAES DA SILVA (IMPETRANTE)

GEFFERSON ALMEIDA DE SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Desse modo, CONCEDO A SEGURANÇA 

almejada, para o fim de determinar ao Impetrado que providencie 

imediatamente a nomeação e posse do Impetrante, desde que atendido 

aos demais requisitos para investidura, no Cargo de Profissional de 

Enfermagem – Enfermeiro, ratificando liminar outrora concedida. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor 

das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto 

de 2009. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014783-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU (ADVOGADO(A))

RODOLFO FRANCA LOPES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 

para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo 

descrito na inicial, placa QBE 5877, sem a necessidade do recolhimento 

das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser 

apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, 

confirmando a liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 
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da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013961-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

ARNO SCHMIDT JUNIOR (ADVOGADO(A))

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SR. GERENTE DA GERENCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINITRATIVO TRIBUTÁRIO DA SUPERINTENDENCIA DE 

NORMAS DA RECEITA PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

(IMPETRADO)

SR FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS GPAT/SUNOR - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA 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. Atento à manifestação da Impetrante (Id.15322525), constato que a 

decisão que deferiu a medida liminar incorreu em erro material e omissão, 

haja vista ter deixado de impor os efeitos da pretensão à todas pessoas 

jurídicas que compõem o polo ativo da demanda, malgrado tenha discorrido 

sobre a admissibilidade do recurso administrativo frente à pretensão de 

todas elas. Em sendo assim, chamo o feito à ordem para fazer constar na 

decisão Id. 13485104 a determinação ao Impetrado para que se abstenha 

de inadmitir os recursos voluntários das Impetrantes (Matriz e Filiais 

registradas no processo), sob o fundamento de que os débitos sejam 

inferiores a 2.500 UPFMT. No mais, a decisão permanece como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504763-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ JEVINSKI (ADVOGADO(A))

MARLENE MISSAE YAMAGUTI KAWAI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030025-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DIVINA DA SILVA LOUZADA (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 864669 Nr: 5367-11.2014.811.0041

 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: REMY FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO, 

para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a nomeação e posse do 

Requerente no cargo efetivo de Conciliador de Defesa do Consumidor – 

Advogado. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o Requerido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° 

do art. 85 do Código de Processo Civil.Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 395052 Nr: 30745-42.2009.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE MATILDES DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja 

restabelecido o auxílio-doença, a partir de 25.08.2009, até que a parte 

autora se recupere e seja submetida a processo de 

reabilitação/readaptação, bem como determino o desconto das parcelas 

pagas do montante devido, em virtude da antecipação de tutela 

anteriormente deferida, cujos valores deverão ser apurados em liquidação 

de sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de 

mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e 

após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, 

da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.A correção 

monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de 

Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso.Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia 

certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o 

julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a 

V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo 

Civil.Sentença desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos 

do inciso I do artigo 496 CPC.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 772953 Nr: 26083-30.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRES ALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Matos Borges - 

OAB:11.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTANA MÔNACO 

- PROCURADOR FEDERAL-INSS - OAB:

 EX POSITIS, que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado por 

RAMIRES ALVES MACHADO, revogando-se a decisão liminar 

anteriormente concedida, e por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno a 

parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o 

estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado 

desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 921533 Nr: 44290-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFRÁSIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MERCÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CUIABÁ PREV 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEZER COLETO DE ARAÚJO JR 

- OAB:6.742, JORGE LUIZ HADDAD - OAB:6.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por EUFRASIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MERCÊ, e por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno a Requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o 

estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado 

desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 914172 Nr: 39620-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DOMINGOS SÁVIO JORGE LUIS ROQUE DE 

ALMEIDA, ROSELY SANTANA ARRUDA SILVA DE ALMEIDA, ROSELY 

SANTANA ARRUDA SILVA DE ALMEIDA, HAARDA, AFARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

SUBWAY BRASIL, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, WILSON VILELA MEDEIROS 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651, JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - 

OAB:7191, SOLANGE JANCZESKI - OAB:12.702.B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, CAMILLA CATANEO SAGIN - OAB:, FILIPE XAVIER 

RIBEIRO - OAB:19465-B, LARAH B. QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 Vistos, etc.

Especificadas as provas (CPC, art. 348), passo à organização do 

processo. Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear o feito, eis 

que entendo necessária a produção de prova para dar suporte ao 

deslinde da causa.

Atento ao disposto no artigo 357, II, do CPC, passo a delimitar as questões 

de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, na qual fixo como 

ponto controvertido o nexo causal entre a conduta dos Requeridos e o 

óbito do paciente Sr. Domingos Sávio Jorge Luis Roque de Almeida.

 O processo está em ordem, de forma que o declaro saneado, deferindo a 

prova testemunhal requerida tempestivamente pela parte autora.

 Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06.11.2018, às 15h00min.

 Intimem-se as testemunhas arroladas à fl.471/472 pelo Requerente.

Intimem-se as Partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 880392 Nr: 17020-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por VANDA HELENA DA SILVA, por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de 

Processo Civil.Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1059564 Nr: 50809-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SERRAT DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALV ES ZANARDO - 
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OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 855225 Nr: 57698-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN DA SILVA GUSMÃO, JOÃO BOSCO DOS 

SANTOS OLIVEIRA, JOSÉ VICENTE DA SILVA, JOSE CARLOS CORREA, 

JOAO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS JORGE, 

LAURIVANDO AGUAIO, LAERTE SANTANA DE AMORIM, LUCIANO DE 

FREITAS AZAMBUJA, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, JUNIOR DE 

CAMPOS DIAS, LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO, LEONARDO NUNES 

DA SILVA, MARCIA FERREIRA DA SILVA, ODAIR JOSÉ FRANCISCO, 

PEDRO MACIEL DE CAMPOS, ROGER RAPHAEL FERREIRA DE LIMA, 

NELSON NUNES DE OLIVEIRA, PEDRO PAULO GARCIA SOUZA, PEDRO 

RODRIGUES DA SILVA, ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA, MARCOS 

VIEIRA DOS SANTOS, PEDRO PAULO DA CONCEIÇÃO, MAURO CESAR 

POZZOBOM, NELIO GUSMAO RODRIGUES DE MIRANDA, NELIO 

NAZARETH ORMOND DA SILVA, OSCAR DE OLIVEIRA MARTINS, 

OSCARLINO DE OLIVEIRA LARA, SANDRO MAGNO DE SIQUEIRA, 

SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA, VALTER FERREIRA DOS SANTOS, 

SIDNEI ANDRE DA SILVA, WASHINGTON VICENT CLARO HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 904119 Nr: 32926-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA, EDILAINE CONCEIÇÃO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA - OAB:21157/O, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147, PAOLA REZENDE 

BEJARANO - OAB:22.309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:29161

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 769406 Nr: 22370-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DA SILVA DORILEO, WESCLEI DA 

SILVA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 824715 Nr: 30760-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON BUENO, CLEONICE TORRES BUENO, 

ELISABETH APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, ANDREA P. BIANCARDINI - OAB:OAB/MT Nº 5009, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os valores depositados nos autos, em 

cumprimento ao Art. 22 do Decreto-Lei 3365/41, e DECLARO incorporado 

ao patrimônio do Estado de Mato Grosso as áreas descritas na inicial, 

mediante o pagamento das importâncias no valor R$ 159.183,16 (cento e 

cinquenta e nove mil e cento e oitenta e três reais e dezesseis centavos) 

devidamente atualizada – quantia já depositada a disposição deste juízo 

em favor dos Requeridos. Considerando a penhora no rosto dos autos de 

fls. 77, oriundo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no Processo de 

Execução de n° 9243-23.2004.811.0041, bem como pelas informações de 

fl. 144, constato que fora satisfeita a dívida da Sra. Elisabeth Aparecida 

Ferreira perante Cleonice Torres Bueno e o Espólio de Elson Bueno, razão 

pela qual autorizo o levantamento dos valores remanescentes em favor da 

Sra. Elisabeth Aparecida Ferreira. Deixo de condenar o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o valor da 

indenização oferecido pelo Expropriante foi aceito pelos Expropriados 

(art.27, §1º do Decreto-Lei nº 3365/41).Custas pelo autor, nos moldes do 

artigo 30 do Decreto-Lei nº 3365/41.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 804535 Nr: 10998-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IZIQUIAS PEREIRA DOS SANTOS, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA 
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PEREIRA DOS SANTOS, ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS VARIANI, 

NATÁLIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE KERGINALDO 

PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT, João Paulo dos Santos 

Variani - OAB:20908/O, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3.575-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os valores depositados nos autos, em 

cumprimento ao Art. 22 do Decreto-Lei 3365/41, e DECLARO incorporado 

ao patrimônio do Estado de Mato Grosso as áreas descritas na inicial, 

mediante o pagamento das importâncias no valor R$ 138.427,34 (cento e 

trinta e oito mil e quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro 

centavos) e R$ 92.808,39 (noventa e dois mil e oitocentos e oitenta e oito 

reais e trinta e nove centavos) totalizando R$ 231.235,73 (duzentos e 

trinta e um mil e duzentos e trinta cinco reais e setenta e três centavos), 

devidamente atualizada – quantia já depositada a disposição deste juízo, 

valores que deverão ser transferidos para a conta bancaria indicada 

pelos expropriados às fls.171/172, após cumprida a regra do art. 34, do 

Decreto-Lei nº 3365/41.Deixo de condenar o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios, uma vez que o valor da indenização oferecido 

pelo Expropriante foi aceito pelos Expropriados (art.27, §1º do Decreto-Lei 

nº 3365/41).Custas pelo autor, nos moldes do artigo 30 do Decreto-Lei nº 

3365/41.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 722411 Nr: 17950-33.2011.811.0041

 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: LUCINEIA DAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:10.309, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:7174, 

MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12645, SILBENE SANTANA - 

OAB:15927/0 -mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifico que, não obstante o lançamento de 

decisão no sistema Apolo em 10/10/2016, nomeando como perito nestes 

autos o Dr. João Leopoldo Baçan, foi encartada de forma equivocada à 

decisão de fls. 47/48, nomeando outra perita, desta forma, chamo o feito à 

ordem para tão somente retificar a decisão encartada nos autos às fls. 

47/48, mantendo o lançamento realizado em 10/10/2016 no sistema Apolo.

Com à supramencionada retificação, a decisão de fls. 47/48 terá o 

seguinte teor:

“O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à incapacidade 

laboral da Parte Autora, bem como que a mesma decorreu do acidente de 

trabalho informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada, motivo pelo qual determino a produção de prova 

pericial, que deverá obedecer os ditames dos artigos 464 e seguintes do 

CPC.

Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado 

pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à Rua Barão 

de Melgaço, s/n, Praça Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular 

(65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 600,00 

(seiscentos reais), diante da complexidade da matéria.

Nos termos do artigo 373, §1º do CPC, inverto o ônus da prova, cabendo 

ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o 

encargo, trazendo às partes prejuízos e transtornos incalculáveis.

O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do 

artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto 

acidente de trabalho.

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos.

Realizado o depósito, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, indicar o local, a data e horário para realização dos trabalhos, 

consignando que o laudo pericial deve ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dais a partir da data da realização da perícia.

 Por fim, intime-se pessoalmente o Requerente, para comparecer no 

endereço acima indicado, na data e horário que o Sr. Perito informar, 

devendo a Parte Autora apresentar ao perito, todos os exames, laudos e 

documentos sobre seu caso, os quais eventualmente possua.

 Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos se indicados pelas partes.

A seguir, apresento os quesitos do Juízo:

QUESITOS DO JUÍZO

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando?

02 – Há relato de dor? Onde?

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo 

Requerente?

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo Requerente?

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade?

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o 

exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas 

atividades laborais diárias?

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou 

intensa?

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame complementar?

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a 

existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado?

14 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado 

a recuperação laborativa?

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente 

de trabalho?

19 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa 

residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Ressalto que, a intimação do INSS deve ser pessoal e imediata.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Nesta oportunidade designo a perícia médica para o dia 01/12/2018 às 

08h50min (oito horas e cinquenta mintutos – Período Matutino), no 

consultório médico do perito nomeado, qual seja à Rua Barão de Melgaço, 

n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 884021 Nr: 19231-19.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LOUREIRO, RAQUEL NEVES ORMOND 

LOUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARTHUR GONZAGA 

RIBEIRO FIGUEIREDO - OAB:23359/O, CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA 

LACERDA - OAB:14.566 /MT, JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT, 

MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo em face da 

sentença prolatada à fl. 111.

 Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, §2.).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 870115 Nr: 9660-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZELDA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA 

- OAB:18205, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença, intime-se o 

Exequente para agregar ao seu pedido demonstrativo descriminado e 

atualizado do débito que pretende ser executado, conforme dispõe o art. 

534 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 391329 Nr: 27046-43.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que a Sentença proferida nos autos não está 

sendo cumprida pelo Requerido, embora tenha sido intimado de seu teor.

Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 

sentença de fls. 118/121, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento 

da medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença junto ao 

mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 439374 Nr: 16398-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA QUARESMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo em face da 

sentença prolatada às fls. 86/88.

 Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, §2.).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 776227 Nr: 29523-34.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO STRAGLIOTTO PASSAMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA ROQUE SAGIN - 

OAB:10486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, etc.

O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à incapacidade laboral 

da Parte Autora, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada.

 Todavia, esta Comarca não tem Perito Oficial e nem possui convênio com 

instituições que possuem perito em seu quadro funcional e, nomear perito 

do INSS seria ato contrário ao princípio da imparcialidade.

Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento nº 02/2009, da 

Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do NCPC, nomeio 

como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, inscrito no 

CRM-MT sob o nº 5753, consultório médico à Rua Barão de Melgaço, n. 

2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de 

Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, 

no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos e formular quesitos 

em 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação.

Designo o dia 01/12/2018 às 09h00min (nove horas – Período Matutino), no 

consultório médico do perito nomeado, qual seja à Rua Barão de Melgaço, 

n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

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, 

conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

A seguir, apresento os quesitos do Juízo:

QUESITOS DO JUÍZO

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando?

02 – Há relato de dor? Onde?

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo 
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Requerente?

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo Requerente?

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade?

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o 

exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas 

atividades laborais diárias?

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou 

intensa?

10 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame complementar?

11 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a 

existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

12 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

13 – O Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado?

14 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado 

a recuperação laborativa?

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente 

de trabalho?

19 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa 

residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Ressalto que, a intimação do INSS deve ser pessoal e imediata.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Se necessário, a audiência de instrução e julgamento, será designada 

oportunamente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 838640 Nr: 43242-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, KLEBER PINHO DE SILVA - 

OAB:10735/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 65/69, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Acórdão de fls. 111/119. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 824485 Nr: 30542-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELIO LUIZ NEGRI, SONIA FERREIRA NEGRI

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 147/152, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 186/198. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1062032 Nr: 51879-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SERGIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 38489 Nr: 6626-37.1997.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES IMPERIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Bonacordi 

Junior - OAB:5482, EDSON ABREU XAVIER (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:4.915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, etc.

Considerando a atualização no sistema Apolo, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 69348 Nr: 5286-82.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU JOSÉ DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA ALCANTÂRA 

- OAB:13.724, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:15.373/MT, NAIME MARCIO MARTINS DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 3.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493
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 Vistos, etc.

 Defiro o levantamento dos valores bloqueados à fl. 239, em favor de 

Danylo Ferreira De Alcantra , utilizando-se das informações juntadas à fl. 

245.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 855466 Nr: 57901-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BINO DE SANTANA PINTO, JUCINEIDE ALVES 

DAS NEVES, JULIO CÉSAR VIEIRA NUNES, IUZA ALMEIDA DE UNGRIA, 

GERALDO VALENTINO FERREIRA, FATIMA GALIANO OLIVEIRA, 

ELEONETE DA SILVA LUCAS, DOMINGOS LUIZ DE ARAÚJO, ELISBETE 

ERZIRA DA SILVA TAQUES, CLAUDETE FATIMA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 101/105, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 157/171. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1292691 Nr: 5764-31.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença transitada em julgado, ajuizada por 

NEUSA PEREIRA ALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A Exequente aduz que logrou êxito como patrono da parte Requerente na 

Ação Ordinária n. 39394-20.2014.8.11.0041 – código 913873, que tramita 

de forma física nesta Especializada.

Dessa forma, o Exequente ajuizou a presente ação com o escopo de 

proceder com o cumprimento da supramencionada sentença para o fim de 

recebimento dos valores ao qual o Executado foi condenado.

Ademais, a Lei n. 11.232/2005 estabelece que a execução de sentença 

dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferia a decisão exequenda.

Nesse sentido há entendimentos jurisprudenciais:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação. Alegação da apelante de carência da 

ação, porque o autor poderia pleitear o cumprimento do acordo nos autos 

da revisional. ADMISSIBILIDADE: A Lei 11.232/2005 estabeleceu que a 

execução de sentença dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferida a 

decisão, formando um processo sincrético. Cumprimento da obrigação que 

constitui fase de um processo único. Pedido de cumprimento que deveria 

ter sido formulado nos autos da ação de revisão de contrato. Falta de 

interesse de agir para a ação independente. Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, que impõe: RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP 

10441508720168260002 SP, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 12/06/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/06/2018) (grifei)

Assim, o cumprimento da sentença se operará nos próprios autos, 

desincumbindo a instauração de processo autônomo de cumprimento de 

sentença.

Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e 

por via de consequência, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo dispositivo.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 893218 Nr: 25376-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA PEREIRA DE OLIVEIRA, EDITE PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1027068 Nr: 35391-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIZIO DE BARROS COSTA

 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: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO de MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 820451 Nr: 26692-76.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR A. KARASIAKI - 

OAB:6448/MT, LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - OAB:6.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Noticiou-se o falecimento do Requerente à fl. 93.

Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, 

dar-se-á a sucessão pelo espólio ou pelos seus sucessores, observando 

o disposto no art. 313, §§ 1° e 2°, do CPC.

EX POSITIS, com fundamento nos dispositivos referidos, SUSPENDO o 

processo pela morte do autor e, como o direito em litígio se transmite, 

DETERMINO a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for 

o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão 

processual e promovam a respectiva habilitação, no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito (CPC, art. 313, §2°, II).
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Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 334058 Nr: 4531-48.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JILDELITO COELHO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA C. DE MARACABA 

CALHEIROS DE LIMA - PROC. FEDERAL - OAB:

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO 

INICIAL, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida e julgo o 

processo com resolução de mérito nos termos do inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se 

os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 715864 Nr: 10088-11.2011.811.0041

 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: VALDIMIL FRANCISCO NAZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifico que não obstante o falecimento do 

advogado Eneas Paes de Arruda, conforme certidão de óbito à fl. 144-V, 

este continua cadastrado nos autos como se extrai certidão de publicação 

de fl. 161, desta forma, determino que retifiquem o cadastro deste 

advogado no sistema para fazer constar o novo patrono constituído às fls. 

146/147.

O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à incapacidade laboral 

da Parte Autora, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada, tanto o é que foi designado por este juízo a sua 

realização às fls. 134/136.

 Primordialmente, reduzo o valor dos honorários periciais à R$ 600,00 

(seiscentos reais), e em seguida determino a intimação do INSS, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito deste valor, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos, conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei 

n. 8.620/1993.

Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos e formular quesitos 

em 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação.

Designo o dia 01/12/2018 às 08h20min (oito horas e vinte minutos – 

Período Matutino), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à 

Rua Barão de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, 

CEP 78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a 

realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

Ratifico os quesitos já realizados por este juízo.

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Ressalto que, a intimação do INSS deve ser pessoal e imediata.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 833893 Nr: 39265-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR APARECIDA ROMANO COSTA, NEIVA MARIA 

SILVA FREITAS, NIVALDA ARRUDA DA SILVA, NEUSA CRISTINA FREESE, 

RAIMUNDA ANDRADE RODRIGUES, REGINALDO VIEIRA DA COSTA, 

SAYONARA GORETTI BIOLCHI, SANDRA COELHO MACIEL, SARA 

CRISTINA GOMES PEREIRA, RITA DE CÁSSIA CONTIN, ROSALIA VICENTE 

DA COSTA, ROSE MARLI NICOLOTTI DA ROSA, SAMANTHA MARIA 

CAETANO PEREIRA, SENILDE SOLANGE CATELAN, VALDIRENE DA SILVA 

BRITO, VERA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB:, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 192/197, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 223/232. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1043708 Nr: 43318-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA DOMINGAS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 892090 Nr: 24607-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELITON AFONSO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos, etc.

A parte Requerida em contestação alegou ser parte passiva ad causam 

ilegítima.
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Nos termos do art. 338 do CPC, faculto ao Requerente, em 15 (quinze) 

dias, alterar a petição inicial para substituir o Requerido, com as 

consequências legais do parágrafo único do mesmo dispositivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 431290 Nr: 11651-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 760468 Nr: 12830-72.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, marco aurelio alves de souza - OAB:14134-E, 

MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por DORALICE SILVA SOUZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.

A Requerente relata que teve cessado indevidamente seu benefício 

previdenciário e, diante disso, requer a intimação do Requerido para o 

imediato reestabelecimento, fazendo observar tal ato como 

descumprimento de ordem judicial.

Todavia, de leitura da sentença de fls. 124/126, verifica-se que foi 

acolhido parcialmente o pedido inicial, autorizando o recebimento do auxilio 

doença até a data da perícia, uma vez constatada sua capacidade laboral.

Desta forma, não há descumprimento de ordem judicial no presente caso.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 834558 Nr: 39885-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:99063/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que já houve decisão de homologação às fls. 55/56, 

determino a expedição do Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno 

Valor, conforme o caso, em favor do Exequente e do Patrono da causa, 

utilizando os valores atualizados à fl. 43.

Após, arquivem-se os autos até o pagamento dos precatórios.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 378612 Nr: 14580-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO MIRANDA SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 941980 Nr: 55732-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES WANDERLEY LOPES, JONAS BENEDITO DA CRUZ, 

MAX RIBEIRO DA CRUZ, GISLEI BARROS ALENCAR, TANIA REGINA DA 

SILVA, VANUSA DE ALMEIDA MOREIRA, ROSIMERY ARRUDA DE SOUZA, 

DANIELA LINA DA COSTA SOUZA, WILLIAN SOUZA BATISTA, ALICE DE 

OLIVEIRA PINTO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/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): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 890844 Nr: 23792-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO INÁCIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13132, marcello biaggio norbiatto - OAB:21144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado por SÉRGIO INÁCIO SILVA para condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Anoto os valores devidos deverão ser 

acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao 

ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos 

termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 

11.960/09. A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada 

com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 

desde o evento danoso.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o 

Requerido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, na 
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forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 211335 Nr: 21891-98.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE MORAIS PINTO 

JUNIOR - OAB:3652-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT em desfavor 

do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA para cumprimento de sentença 

transitada em julgado.

O Executado, apenas de intimado, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar impugnação à execução.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

elaborados às fls. 177/178, em favor do Exequente e do patrono da 

causa, no valor de R$ 108.466,44 (cento e oito mil, quatrocentos e 

sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) sendo R$ 94.318,64 

(noventa e quatro mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e quatro 

centavos) ao Exequente e R$ 14.147,80 (quatorze mil, cento e quarenta e 

sete reais e oitenta centavos) ao patrono da causa.

Isto posto, defiro o pedido, para determinar as expedições das requisições 

de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso e de forma 

individualizada, observando-se o disposto no art. 535, §3°, incisos I e II, 

bem como na Constituição Federal, conforme os valores apresentados às 

fls. 177/178.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do RPV.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 731576 Nr: 27708-36.2011.811.0041

 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: ROSINEY SALES DE CAMARGO CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:3696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o INSS para apresentar comprovação da antecipação dos 

honorários periciais sob pena de ter bloqueado o valor da pericia médica 

de suas contas bancárias, via Bacenjud.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 912755 Nr: 38692-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES DE SOUZA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 83/87. levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em acórdão de fls. 123/129. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 362877 Nr: 32367-93.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO CONRADO DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:17431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação por falecimento da parte Requerente (CPC, art. 

687), requerida por sua inventariante, conforme petição de fls. 612/618.

Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, ficando o 

processo suspenso (CPC, art. 689).

Ordeno a citação do Requerido para pronunciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 690 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1035873 Nr: 39533-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1048177 Nr: 45542-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA PEREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA 

NEZI - OAB:20946/O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18.163/MT, 

WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 838703 Nr: 43291-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE POMPÍLIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 848297 Nr: 51667-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE SANTOS FERREIRA, CLAUDIA FERNANDA DE 

OLIVEIRA, CLEYDES PALHANO DA SILVA, DALVANIR DA SILVA 

SANTOS, DEISY ALVES OLIVEIRA MAGALHÃES, EDILA ALVES DOS 

SANTOS, IVANI JOSE DE OLIVEIRA, LAURINDA RODRIGUES SILVA 

MACEDO, EVANIRA PEREIRA DA SILVA, HEIDE RIBEIRO TORRES, LAURA 

APARECIDA DA SILVA ALVES FARIA, LUCILIA SANTANA

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 385238 Nr: 20902-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIBERTINO ROMÃO DA SILVA, BENEDITO SIMÃO 

LIBERATO DOS SANTOS, BENEDITO MATOS DE CARVALHO, 

CLEUSONYR ALOÍSIO FERREIRA, DILSON ALVES DE SOUZA, ILSON 

ALVES DE SOUZA, LEONIR ALMERINDO DA SILVA, MESSIAS BARROS 

DOS SANTOS, NILTON ALVES BATISTA, ODENIR BENEDITO DA SILVA, 

OLAVO HONÓRIO DE LIMA, PEDRO GONÇALO DA SILVA BUENO, 

SANDRA REGINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ-CUIABÁPREV, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - 

OAB:7898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIANARA BERTOLDO 

VESTANA - OAB:10977, LÍLIAN PAULA MODESTO DA COSTA - 

OAB:10730

 Vistos, etc.

Intime-se a Parte Executada para efetuar o pagamento dos valores 

indicados à fl. 599 na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Não sendo efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% 

sobre o montante a ser pago, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado (art. 523, §§1º e 2º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 364534 Nr: 2841-47.2009.811.0041

 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: EDIVONE RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado por EDIVONE RIBEIRO DE SOUZA para condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO, ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). Anoto os valores devidos deverão ser 

acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao 

ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos 

termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 

11.960/09. A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada 

com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 

desde o evento danoso.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o 

Requerido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, na 

forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 244951 Nr: 13161-64.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANDRÉ PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6.413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que já houve decisão de homologação às fls. 254/255, 

determino a expedição do Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno 

Valor, conforme o caso, em favor do Exequente e do Patrono da causa, 

utilizando os valores atualizados à fl. 248.

Após, arquivem-se os autos até o pagamento dos precatórios.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 968428 Nr: 8480-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR MENEGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Fica o(a) Advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, OAB/MT 23.230, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 711583 Nr: 4641-42.2011.811.0041
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 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARIA PINHEIRO, NELI PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON 

CASTORINO LEMES PROENÇA, FELICIDAD MENDONÇA PATTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17688/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado na inicial, para suprir a vontade dos requeridos constituindo a 

presente sentença em título hábil para a transferência do domínio, no 

registro imobiliário competente, do imóvel escrito localizado no Setor II, Rua 

221, Quadra 75, Casa 50, Registrado no Cartório do 5° Ofício Notorial e 

Registro de Imóveis da Capital para o nome de JOÃO MARIA PINHEIRO e 

NELI PINHEIRO, mediante a prova do pagamento de todas as taxas, tributos 

e emolumentos relacionados à alienação de bens imóveis “inter vivos”, 

com base no valor de alienação do imóvel correspondente a R$ 1.000,00 

(mil reais) e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, à emissão em nome 

da Requerente o Título Definitivo pertencente ao imóvel. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC.Custas pelo Estado de Mato Grosso. Sem honorários, tendo 

em vista que a Requerente foi assistida pela Defensoria Pública Estadual. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 925559 Nr: 46875-34.2014.811.0041

 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: JOYCE APARECIDA DA SILVA, MESM, JOYCE 

APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido 

formulado por JOYCE APARECIDA DA SILVA e MARIA ELOISA SILVA 

MANÇANO, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

e ao pagamento de pensão somente para a menor Eloisa Silva Mançano no 

valor de meio salário mínimo mensais, até que atinja a maior idade; Os 

valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09. A correção 

monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de 

Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o Requerido, ao 

pagamento de honorários advocatícios, e custas processuais que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do artigo do I 

do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 923210 Nr: 45355-39.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:85266/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Costa Melo 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido 

formulado pela Requerente, para declarar a ilegalidade dos artigos 87-J-6 

a 87-J-17 do RICMS/MT, reconhecendo o direito da autora em não ter suas 

operações interestaduais destinadas ao Estado de Mato Grosso 

submetidas ao mencionado regime. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno o Requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que serão fixados na forma do §4°, inciso II do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, quando liquidado o julgado. Sentença ilíquida, 

desfavorável à Fazenda Pública, portanto, sujeita ao reexame necessário, 

na exegese do inciso I do Artigo 496 do Código de Processo Civil. Assim, 

com ou sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame 

necessário.P.I.C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029179-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 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, 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: 1011866-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

NATANAEL FREIRE DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 3253653, declaro a revelia dos Requeridos, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1028203-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

CHAIIENNEN SOARES ANTUNES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 
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comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Dessa forma, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração da decisão liminar, em face da ausência de mudança 

fático-jurídica a ensejar a reforma da decisão combatida, que SEGUE 

MANTIDA. Cumpra-se as determinações constante da decisão de ID. 

15194670.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504852-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

WILSON ALBUQUERQUE LOUZADA (AUTOR(A))

FERNANDO REIS PEREIRA DA MATA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Destarte, para fins de elucidação da 

controvérsia, deve ser promovida a liquidação da sentença como 

determinado em sentença, que para o presente caso, deverá adotar o 

procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Dessa 

forma, intime-se o executado Município de Cuiabá para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos 

termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a 

parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 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: 0504959-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO (ADVOGADO(A))

LUIZINHA DA SILVA OLIVEIRA GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Vistos, Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por LUIZINHA DA SILVA OLIVEIRA 

GARCIA contra o ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenatória 

foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela 

Requerente, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a 

incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins 

de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da 

sentença como determinado em sentença, que para o presente caso, 

deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, 

CPC. Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato 

grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos 

pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os 

documentos nos autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 

(dez) dias. 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: 1012652-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAUDIO WEINSCHENKER (ADVOGADO(A))

4 BIO MEDICAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para se MANIFESTAR nos autos, 

sobre o teor da certidão ID.15518028 OBSERVAÇÃO: O 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: 1012652-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAUDIO WEINSCHENKER (ADVOGADO(A))

4 BIO MEDICAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PRESTADORA DE SERVIÇOS 4 BIO 

MEDICAMENTOS S.A, PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS, SOBRE O 

TEOR DA DECISÃO DE ID.15518028. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002547-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIANA ARCANJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017990-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 208634 Nr: 19484-22.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, IZÉLIA 

TICIANELI (VIÚVA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRASTRUTURA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CORREA BEZERRA - 

OAB:4842-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a divergência de valores apresentada pelo Requerente e 

pelo Requerido, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para a 

atualização dos cálculos de acordo com a sentença de fls. 424/429, com 
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as alterações do recurso de Apelação (fls. 526/536).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1013738 Nr: 29205-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CONSTANCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:

 Vistos, etc.

 Manuseando os presentes autos de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por GERALDO CONSTANCIO DA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, verifico 

que a parte não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O Requerente foi intimado acerca da perícia médica designada pelo juízo 

(fl. 67), todavia não compareceu na mesma e em contato com seu 

advogado, este informou que há algum tempo não teria contato com a 

parte (fl. 71).

Foi determinada a intimação do autor por meio de seu patrono para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 72), porém novamente 

sem resposta (fl. 73).

Diante da inércia do Requerente, tanto em relação ao comparecimento à 

perícia médica designada quanto à manifestação de interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º do art. 85 do NCPC, contudo, fica suspensa a 

sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita à fl. 

23-verso.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1059524 Nr: 50775-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1065596 Nr: 53460-68.2015.811.0041

 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: LUIZ SERGIO BELTRÃO GRAVINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1037745 Nr: 40452-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSEMP - MT, MARIA BERNADETE DA 

SILVA FRACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC DO ESTADO

 Diante de todo o exposto, em consonância com os fundamentos do 

parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 65.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 700861 Nr: 35484-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CECILIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B

 Fica o(a) Advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, OAB/MT 23.230, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 944780 Nr: 57318-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Fica o(a) Advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, OAB/MT 23.230, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1061329 Nr: 51570-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ DUTRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC
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 Fica o(a) Advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, OAB/MT 23.230, 

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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 944731 Nr: 57288-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO SIMÕES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, OAB/MT 23.230, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 884450 Nr: 19479-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, OAB/MT 23.230, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 996329 Nr: 21769-36.2015.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO C. L. E. ARENA PANTANAL, 

CANAL LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, RODRIGO SANTIAGO 

FRISON, ETEL ENGANHARIA MONTAGENS E AUTOMAÇÃO LTDA, EDSON 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - 

OAB:13647/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTA ADVOGADO 

CADASTRADO - OAB:

 Isto posto, intimem-se os Requeridos para que cumpram a antecipação de 

tutela deferida às fls. 132/134, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 

pois conforme já mencionado, a medida encontra-se em pleno vigor.Fixo 

multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de eventual 

resistência ao cumprimento da liminar.Intime-se o Requerente, para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre a reiteração do pedido de 

designação de audiência de conciliação.Defiro o pedido de fls. 

1.109/1.112, determinando a citação por AR do Requerido ETEL 

Engenharia Montagens e Automação Ltda., no endereço indicado à fl. 

1.111-verso, qual seja Rua 11, nº 2.491, Bairro Santana, Rio Claro/SP, 

CEP: 13.500-240.Intimem-se. Cumpra-se, se necessário, por Oficial 

Plantonista.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024294-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos. Verifica-se das informações apresentadas por meio do expediente 

de nº 15177439, o deferimento da antecipação da tutela recursal no 

Agravo de Instrumento de nº 1009307-51.2018.8.11.0000, para determinar 

o recebimento do processo administrativo n. 5496481/2018 e, se entender, 

pertinente, que oportunize a Impetrante prazo para sanar as eventuais 

pendências registradas. Assim, cumpra-se a medida deferida no juízo ad 

quem, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029085-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS RODRIGUES SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Compulsando detidamente os autos e com a devida 

vênia ao magistrado que me antecedeu na análise da matéria, hei por bem 

revogar a decisão que deferiu a antecipação de tutela (Id. 15409792), eis 

que alheia ao objeto da ação. Ademais, percebe-se que o pedido 

formulado pelo Requerente a título de tutela de urgência é lacônico, na 

medida em que não explicita as providências pretendidas pela parte 

quanto a tal tópico. Por fim, destaco que o pedido de bloqueio e expedição 

de alvará eletrônico para pagamento do procedimento cirúrgico já 

realizado pelo Requerente a título particular em momento anterior ao 

ajuizamento da ação vulnera, em tese, o comando inserto no artigo 100 da 

Constituição Federal, que prevê que os pagamentos da Fazenda Pública 

deve ser feitos por meio de precatórios. Isto posto, determino ao 

Requerente, no prazo de 15 dias, a emenda da petição inicial, para que 

esclareça quais providências deseja a título de tutela de urgência, bem 

como para que traga aos autos cópia do termo de pagamento da cirurgia 

firmado com a instituição responsável pela realização do procedimento, 

além de amoldar o pedido de pagamento dos valores referentes ao 

procedimento cirúrgico aos termos do artigo 100 da Constituição Federal, 

sob as penas da lei. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001172-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO GOES LEITE JUNIOR (ADVOGADO(A))

CONSORCIO PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR - PPDV 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (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 de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração apresentados pelo requerido. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1002103-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES (ADVOGADO(A))

J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002103-95.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: J. P. DE MENDONCA - 

MADEIRAS - ME IMPETRADO: GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do art. 1023, § 2º do NCPC. Expirado o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de maio de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003775-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO (ADVOGADO(A))

EBER CACERES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033994-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEA NASCIMENTO FIUZA (AUTOR(A))

laura Cristina Souza Madureiro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023987-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: 1025682-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli (ADVOGADO(A))

ORIEL LOPES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intime-se as partes acerca do laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029217-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ANIMAIS LTDA (AUTOR(A))

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES (ADVOGADO(A))

SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ANIMAIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: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: 1031397-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MARCAL CORDEIRO (AUTOR(A))

ANA LÚCIA RICARTE (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:Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à parte Requerente. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 

2016, por meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na 

conciliação ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta 

finalidade, em homenagem aos princípios da economia e celeridade 

processual. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 816270 Nr: 22717-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MENDONÇA NONATO, COMERCIAL 

AMAZONIA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Certifico que do dia 15/12/2017 ao dia 31/01/2018 os autos não se 
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encontravam na secretaria. Em cumprimento à decisão de fls. 149, 

impulsiono os autos intimando o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados 

na sentença, devidamente acrescido dos consectários legais cabíveis, 

sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios de 10% (artigo 

523, §1°, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 785645 Nr: 39513-49.2012.811.0041

 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: FRANCIOLY ROMULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT, TAYNÁ ZANINI PEREIRA - OAB:18371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, JOSÉ ROBERTO CURVO GARCIA - PROC 

FEDERAL - OAB:6828/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para se manifestar 

acerca do laudo pericial no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 211668 Nr: 22201-07.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERATO FÉLIX DA SILVA, JOSÉ TADEU RODRIGUES 

DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 842691 Nr: 46709-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SCHUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 813526 Nr: 19998-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MAXIMO REIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ARFUX JUNIOR - OAB:6843, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DEVEDOR em face da 

decisão que HOMOLOGOU os cálculos apresentados, sem o arbitramento 

dos honorários advocatícios, sob o argumento de falta de manifestação 

(omissão) sobre tal tópico.

O embargado pugna pela acolhimento do recurso.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Como é cediço, os Embargos de Declaração têm por escopo sanar a 

existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido 

na decisão judicial, admitindo-se, em caráter excepcional, a alteração do 

julgado, caso configurado erro de julgamento decorrente de um dos vícios 

citados.

Entendo como evidenciada a omissão alegada, merecendo o édito 

sentencial ser modificado apenas na parte da fixação de honorários.

Destarte, acresço à sentença de fls. 75/76, a condenação do Estado de 

Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que fico em 10% 

sobre o valor dado à causa (art. 85, CPC).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS, 

para os fins de direito.

Intimem-se.

Cuiabá, 12 de junho de 2018.

 PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

 JUIZ DE DIREITO"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 892003 Nr: 24545-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIL SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSITENCIA 

SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:

 Certifico que decorreu, sem manifestação, o prazo para a parte 

requerente impugnar a contestação. Impulsiono estes autos para as 

partes para, querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031289-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente da Execução Desconcentrada (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA COBERLINO 

(IMPETRADO)

Gerente de Execução de Trânsito (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, e consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar que a autoridade 

coatora proceda com a imediata liberação das mercadorias apreendidas 

ilegalmente com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1136998-5; n. 1137000-3; n. 1137002-5; n. 1137002-6; n. 1137002-9; n. 

1137003-2; n. 1137003-7 e n. 1137005-6; n. 1137012-4; n. 1137015-9; n. 

1137016-8; n. 1137017-7; n. 1137018-8 independentemente do pagamento 

prévio de qualquer valor fiscal, até decisão final a ser proferida neste writ. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 
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no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, inclusive por Oficial plantonista, servindo o presente como 

mandado.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030227-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BRETAS OMAIS (ADVOGADO(A))

FERNANDA TRETTEL DE URZEDO BRETAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Posto isso, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. Decorrido o 

prazo, encaminhem-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030610-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI (AUTOR(A))

VANUZA MARCON MATHEUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO a liminar vindicada. Cite-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, cls. para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 803753 Nr: 10209-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMINDO NUNES DA SILVA, 

ESPÓLIO DE MILENA ADDOR NUNES DA SILVA, AUGUSTO ADDOR 

NUNES DA SILVA, BENEDITO CARLOS ADDOR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SUB-PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEXEIRA SILVA - OAB:17845

 DESAPROPRIAÇÃO

CÓDIGO: 803753

Vistos, etc.

 Diante da certidão do Senhor Meirinho à fl. 819, determino seja efetuada a 

citação por edital.

Expeça-se, portanto, o edital de citação do requerido BENEDITO CARLOS 

ADDOR NUNES DA SILVA, na condição de representante do Espólio de 

Armindo Nunes da Silva e outro, conforme art. 257 do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 368959 Nr: 6645-23.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT

 Vistos. Verifica-se que o Detran não foi intimado para se manifestar 

acerca dos cálculos apresentados sob a fl. 157, sendo assim, determino a 

intimação pessoal para que se manifeste acerca dos cálculos no prazo 

legal. Ademais, através de petição de fl.167 a parte autora informa que até 

o momento não foi dado o devido cumprimento a determinação prolatada 

na sentença de fls. 103/108, requerendo assim a intimação do requerido 

para o fiel cumprimento da decisão. O art. 139 do Novo CPC dispõe o 

seguinte:“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe:IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;”.Assim sendo, diante do descumprimento da 

ordem, determino a intimação pessoal do Réu, DETRAN-MT, bem como, do 

Procurador Geral do Estado, para cumprirem imediatamente a decisão 

judicial no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, advertindo-os das 

sanções civis, penais e administrativas que poderão ser aplicadas 

cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento nº 56/2008 

da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária, a ser bloqueada via BACEN 

JUD da conta bancária das autoridades, além do encaminhamento à 

DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, 

por delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), além de remeter os 

autos ao Ministério Público para apuração de delito de improbidade 

administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/1992. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 814628 Nr: 21088-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BENEDITO DE ANDRADE, ENÉIAS 

VALERO DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199 MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

se manifestar acerca da determinação de fls.267/268.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 836649 Nr: 41594-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 
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OAB:OAB/MT 11.846/B, LUIS FREDO MONTEIRO GALVÃO - 

OAB:138.681, MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP, 

TIAGO AUED - OAB:44846B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B

 ISTO POSTO, ratifico a liminar outrora concedida, e JULGO PROCEDENTE 

a ação para determinar a liberação do veículo Scania P/250, Placa 

EZL-2406/SP e da carreta Transbordo ATA 12000 SC da Marca Antoniosi 

com capacidade de 12T, chassi 9BSP6X400D3823359. Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o requerido ao reembolso das 

custas adiantadas pelas autoras e ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.Não havendo 

recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. TJMT para fins de reexame 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de setembro de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 806426 Nr: 12905-77.2013.811.0041

 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: MAURICEIA LOPES, DALDIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY CESAR DOS PASSOS 

JUNIOR - OAB:TO 5598, RODRIGO DE CARVALHO AYRES - OAB:TO 

4783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, revogo a medida 

antecipatória anteriormente deferida (fls. 130/131) e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, ambos do CPC/2015.Condeno a Requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual 

de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º 

do art. 85 do CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da 

Lei nº 1.060/50.Intime-se a parte Autora para que, querendo, proceda com 

o desentranhamento dos documentos, deixando-se fotocópias dos 

mesmos nos autos.Após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se os 

autos com todas as baixas de estilo.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de 

setembro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 965199 Nr: 7028-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE SANTI DE LIMA - 

OAB:15435 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 ISTO POSTO, e com base nas alegações supra, rejeito a preliminar de 

litispendência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

condenar o Estado a pagar ao autor os valores devidos a título de 

gratificação pela função de Juiz Militar, exercida junto ao Conselho 

Especial de Justiça, nos autos do Processo Criminal n. 13/2008, entre 

19/08/2011 e 29/09/2015, a qual deverá ser custeada pelo PJMT, tudo na 

forma da Lei Complementar n. 279/2007.Os valores serão apurados em 

liquidação de sentença, e terão por base o art. 4º da LC n. 279/2007, bem 

como haverá incidência de juros de mora pela 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 de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas.Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que serão fixados em liquidação de sentença, nos termos do 

art. 85 do CPC.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao E. TJMT para reexame.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de 

setembro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 940880 Nr: 55099-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977 OAB/SP, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA 

LOPES - OAB:98.709/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

OS PEDIDOS vindicados, confirmando a tutela antecipada deferida no 

nascedouro destes autos, para declarar a ilegalidade da cobrança do 

ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta da 

Empresa-Requerente – Unidades Consumidoras n. 19795705 e n. 682993, 

bem como que seja o Requerido condenado à restituição dos valores 

pagos indevidamente pela Requerente, devidamente atualizados e 

corrigidos, respeitada a prescrição quinquenal, devendo incidir juros no 

percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir desta data, 

nos termos da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pela taxa SELIC por 

ser tratar de natureza tributária, tudo a ser apurado em liquidação de 

sentença. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao 

reembolso das custas processuais e ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais serão fixados na fase de liquidação de 

sentença.Os efeitos dessa decisão ficam suspensos, por força da 

Suspensão de Liminar n. 53.157/2015.Intime-se.Não havendo apelo 

v o l u n t á r i o ,  s u b a m  o s  a u t o s  a o  E .  T J M T  p a r a 

reexame.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018.ROBERTO 

TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 750171 Nr: 1876-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS- 

PROCURADORA FEDERAL - PF/MT - OAB:

 Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Requerente 

noticia o descumprimento da decisão proferida sob a sentença de 

fls.50/54, o qual determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

que restabeleça o benefício de auxílio doença acidentário NB n°. 

5431780340. Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o seguinte: “Art. 

139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária Assim sendo, diante do descumprimento da ordem, 

determino a intimação pessoal do Impetrado, SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS, bem como, do representante legal da Procuradoria 

Federal no Estado de Mato Grosso – PF/MT – AGU, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária, a ser bloqueada 

via BACENJUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 21 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 842760 Nr: 46769-09.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, Luis Alfredo Monteiro Galvão - OAB:138.681/SP, 

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:OAB/SP 138.688, TIAGO 

AUED - OAB:227080 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para anular o TAD n. 

1082053-0, e, via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o 

requerido ao reembolso das custas adiantadas pelas autoras e ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de 

Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. 

TJMT para fins de reexame necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

21 de setembro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 104977 Nr: 17449-94.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TESOURO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT, PETRICK JODEPHJANOFSKY CANONICO PONTES - 

OAB:292306, RODRIGO MARCELO FIGUEIREDO SILVA - OAB:12429, 

ROMÉLIA RIBEIRO PERON - OAB:11764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLEN MARCIA NUNIS DE 

CASTRO - OAB:14267

 Certifico que, tendo em vista a certidão de fls. 165, impulsiono os autos 

intimando as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 755733 Nr: 7782-35.2012.811.0041

 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: SHEYLA REJANE KLOSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 531,00 

(quinhentos e trinta e um reais), referente ao custeio do medicamento 

denominado “Venlafaxina 75 Mg”, referente a 03 (três) meses de 

tratamento, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado 

para a conta corrente da fornecedora Drogaria Cavalari EIRELI-ME, (Banco 

Sicoob, Ag: 4256-0, C.C: 59729-5, CNPJ: 28.863.471/0001-42).Intime-se 

pessoalmente a PGE e o Secretário de Estado de Saúde para, querendo, 

se manifestarem nos termos do Provimento n° 68/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça. Consigno que a Secretaria Unificada da Fazenda 

Pública deverá certificar eventual interposição de recurso ou o decurso de 

prazo, e após, expedir o alvará eletrônico para liberação dos valores.O 

autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se a 

PGE e a parte autora. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 734484 Nr: 30786-38.2011.811.0041

 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: SHEYLA REJANE KLOSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTE - PROC. ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 464,91 

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), 

referente ao custeio do medicamento denominado “Cloridrato de Duloxetina 

60mg”, referente a 03 (três) meses de tratamento, devendo o valor ser 

transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da 

fornecedora DROGA GERAL, (Banco Itaú, Ag: 8399, C.C: 06923-9, CNPJ: 

17.674.246/0003-03).Intime-se pessoalmente a PGE e o Secretário de 

Estado de Saúde para, querendo, se manifestarem nos termos do 

Provimento n° 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Consigno que a 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública deverá certificar eventual 

interposição de recurso ou o decurso de prazo, e após, expedir o alvará 

eletrônico para liberação dos valores.O autor fica obrigado a prestar 

contas no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se a PGE e a parte autora. 

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 747251 Nr: 44492-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEYLA REJANE KLOSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 519,00 

(quinhentos e dezenove reias), referente ao custeio do medicamento 

denominado “Pregabalina 150mg”, referente a 03 (três) meses de 

tratamento, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado 

para a conta corrente da fornecedora Drogaria Cavalari EIRELI-ME, (Banco 

Sicoob, Ag: 4256-0, C.C: 59729-5, CNPJ: 28.863.471/0001-42).Intime-se 

pessoalmente a PGE e o Secretário de Estado de Saúde para, querendo, 

se manifestarem nos termos do Provimento n° 68/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça. Consigno que a Secretaria Unificada da Fazenda 

Pública deverá certificar eventual interposição de recurso ou o decurso de 

prazo, e após, expedir o alvará eletrônico para liberação dos valores.O 

autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se a 

PGE e a parte autora. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 104977 Nr: 17449-94.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TESOURO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT, PETRICK JODEPHJANOFSKY CANONICO PONTES - 

OAB:292306, RODRIGO MARCELO FIGUEIREDO SILVA - OAB:12429, 

ROMÉLIA RIBEIRO PERON - OAB:11764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLEN MARCIA NUNIS DE 

CASTRO - OAB:14267

 Vistos em correição.

Sem maiores delongas, saliento que o presente feito encontra-se 

aguardando o julgamento de processo apenso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror
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 Cod. Proc.: 1050377 Nr: 46596-14.2015.811.0041

 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: ODILON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, OAB/MT 23.230, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1059509 Nr: 50771-51.2015.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSOADE, 

LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, 

JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Fica o(a) Advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, OAB/MT 23.230, 

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.: 925115 Nr: 46567-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SUELI PICANÇO BANHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, intimando a parte autora para se manifestar 

acerca do laudo pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022195-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE (ADVOGADO(A))

MANOEL JULIAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1022195-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por MANOEL JULIAO DE 

CAMPOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Aduz, em síntese, que é pessoa idosa, atualmente com 74 

anos, e que desde o ano de 2007 recebia o auxilio doença por ser 

diagnosticado com as doenças ESPONDILOSE (CID – M47) + DOR 

LOMBAR BAIXA (CID – M54.5) + DOR NA COLUNA TORÁCICA (CID – 

M54.6). Informa ainda, que no inicio do mês de julho, seu beneficio foi 

cessado por ato unilateral da autarquia ré, sem que houvesse qualquer 

tipo de pericia medica. Afirma que ao procurar o INSS para conseguir uma 

explicação sobre a cessação do beneficio, teria sido informado que 

deveria ser submetido a reavaliação, entretanto o exame responsável por 

esta avaliação teria ficado marcado para o dia 04/02/2019, sendo que 

ficaria suspenso até a data citada. Relata que devido a atitude da 

autoridade coatora foi exposto ao um desconforto e a gastos 

desnecessários, levando em conta que a cessação do beneficio retirou o 

único meio de sustento de sua família, haja vista que sobrevive por meio 

desta única fonte de renda nos últimos 11 anos, devido a incapacidade 

laborativa. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam 

de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena 

observação pelo julgador. No caso em análise, observa-se pelos 

atestados e exames médicos acostados (ID nº 12914072 e seguintes) que 

a Requerente apresenta as patologias apontadas na exordial. Pois bem. 

Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de 

benefício da previdência social, o auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, 

ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o 

acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos acostados à exordial 

revelam que a Autora necessita de afastamento de suas atividades 

laborais, pois as sequelas que a incomodam se mostram presentes, cujas 

incapacitantes influenciam sobremaneira na realização dos atos cotidianos 

indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos receituários médicos 

acostados aos autos, (ID: 12914072), comprovando a incapacidade 

laboral do autor. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o 

(a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 

para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Nessa toada, 

não cessará o benefício até que seja dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez. Assim, 

apesar de a norma previdenciária determinar a impossibilidade de 

interromper o benefício enquanto o (a) segurado (a)/licenciado (a) não for 

dado como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez, o INSS, contrariando a prova pericial, 

levando em conta o sistema de famigerada “alta programada”, 
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simplesmente cessou o pagamento do auxílio-doença, obrigando o 

Requerente a retornar as suas ocupações para as quais não havia se 

reabilitado. A propósito, corroborando com o acima, a Egrégia Corte de 

Justiça assim tem se manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto a incapacidade do demandante, tornando-se verossímeis suas 

alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, ressai que a 

continuidade no exercício de função laborativa, evoluirá negativamente no 

seu quadro clínico, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua 

saúde, não se olvidando, ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que restabeleça o benefício 

de auxílio-doença acidentário a Requerente MANOEL JULIAO DE CAMPOS, 

devendo este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o 

trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a partir 

desta decisão, até o julgamento final do presente feito. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido para que 

cumpra a decisão e, na oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao 

mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se com oficial PLANTONISTA Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 24 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007651-04.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: ALICIO CASSIMIRO 

MENDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4476598). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 
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constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 
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objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 24 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020133-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JUAREZ BORGES DE PAIVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1020133-81.2016.8.11.0041(PJE 5). REQUERENTE: JUAREZ BORGES DE 

PAIVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4369851). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 
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REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 24 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1006801-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE MALI NASR THOME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) 

descritas na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU’s vencidos, do 

imóvel localizado nesta Capital, cujo número da inscrição municipal está 

na(s) CDA (s) . A Fazenda Pública Municipal peticionou, afirmando que a/o 

Executada/o efetuou o pagamento integral do débito, ocasião em que 

juntou aos autos o ‘EXTRATO DO CONTIBUINTE”, emitidos pelo GAT – 

Gestão Administração Tributária, requerendo a extinção do presente 

executivo fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO "QUANTUM DEBEATUR" 

ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO 

DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 

DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Os honorários advocatícios são devidos 

pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em 

decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação 

e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 

à hipótese. 2. É que o processo de execução também implica despesas 

para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado 

quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. 3. Como é de 

sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa 

a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja 

obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que 

já tinha direito" (Cândido Rangel Dinamarco, "Instituições de Direito 

Processual Civil", vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648). 4. In casu, a 

Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar 

com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de 

ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da 

contribuinte. 5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao 

reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 

do CPC. 6. Recurso especial improvido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. 

Ministro LUIZ FUX, REsp 1178874/PR, julgado em 17/08/2010, DJe 

27/08/2010). (negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, 

caput e 924, inc. II do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. CONDENO a/o 

Executada/o no pagamento dos honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal, o qual já foi arbitrado na decisão inicial em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da Execução, acrescidos de juros e correção 

monetária até seu efetivo pagamento. CONDENO também a/o Executada/o 

no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela/o 

Executada/o, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). Somente 

após o recolhimento das custas pela Executada, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 06 de setembro de 2017. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO PRN

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39771 Nr: 1345-39.2018.811.0082

 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: JAIR BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SAGIN - OAB:17.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Atento as alegações constantes no recurso de Agravo de Instrumento 

n. 1009718-94.2018.8.11.0000, distribuído à Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do E. TJMT, deixo de exercer o juízo de retratação tendo 

em vista que os fundamentos expostos na decisão atacada (fls. 65/69) 

bem resistem aos argumentos da agravante, mantendo, portanto, a 

decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

2. Considerando que o ESTADO DE MATO GROSSO já apresentou sua 

contestação às fs. 70/77, INTIME-SE o requerente para impugná-la, no 

prazo legal.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27891 Nr: 233-06.2016.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACO LAVISNKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SEC. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE-SEMA/MT, Coordenador da 

Coordenadoria de Recursos Florestais da SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em face da certidão de fl. 147, dando conta do trânsito em julgado do v. 

acórdão, intimem-se as partes para ciência e providências que 

entenderem pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.

 Em seguida, decorrido este sem manifestação, arquive-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25040 Nr: 1368-24.2014.811.0082

 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: ANDERSON SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE REGULARIZAÇÃO DE 

PROPRIEDADES RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabeth Macedo Silva - 

OAB:6912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em face da certidão de fl. 325, dando conta do trânsito em julgado do v. 

acórdão, intimem-se as partes para ciência e providências que 

entenderem pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.

 Em seguida, decorrido este sem manifestação, arquive-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25387 Nr: 216-04.2015.811.0082

 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: JOSE CARLOS IUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 
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SOUSA - OAB:12867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos, infere-se que o valor da causa apontado pelo 

requerente na peça inicial é de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais). 

Por outro lado, conforme bem apontado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, 

ora embargante, o valor fixado de R$846,90 (oitocentos e quarenta e seis 

reais) não corresponde a sequer 2% (dois por cento) do valor dado a 

causa, em contradição com a fundamentação utilizada que prevê sua 

fixação de no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) por cento. Nesses 

termos, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às fls. 

794/797, por serem tempestivos e, no mérito, JULGO PROCEDENTES para 

reconhecer a contradição sustentada, por conseguinte, CONDENAR o 

requerido/embargado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), com fundamento no art. 

85, §3º, inciso I, c/c §4º, inciso III, do CPC/2015. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32723 Nr: 418-10.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Vieira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 16.875

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para, ratificando a liminar concedida às fls. 679/680, 

CONDENAR o requerido BENJAMIM VIEIRA DE MOURA na obrigação de 

não fazer, consistente na paralisação de toda e qualquer atividade que 

implique no parcelamento de solo urbano da área localizada no Lote 01, 

Quadra 03, conhecida como Cinturão Verde, em Cuiabá (MT), objeto da 

Matrícula n. 67.256 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 

Comarca da Capital, bem assim a venda de lotes do empreendimento, 

enquanto não procedida à adequação do loteamento às leis federais, 

estaduais e municipais, mediante apresentação do plano de loteamento à 

Prefeitura Municipal de Cuiabá, às Águas Cuiabá e à Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente – SEMA, sem prejuízo do registro junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente e da efetivação das obras de 

infraestrutura exigidas para o licenciamento, devendo tais medidas ser 

concluídas no prazo de 12 (doze) meses.JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Para o caso de descumprimento das obrigações, fixo multa 

diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 

536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas, 

nos termos do art. 18, da Lei 7.347/85.Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 20 de setembro de 2018.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31800 Nr: 3142-21.2016.811.0082

 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: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA 

GRANDE - DAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR 

- OAB:18359-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DETERMINO a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar sobre a alegada perda do objeto da presente ação (artigos 

9º e 10, ambos do CPC/2015), sustentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL à fl. 77.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29021 Nr: 1009-06.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Corso Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LOPES THEODORO 

- OAB:139970

 Vistos.

Diante da manifestação do exequente acostada às fls. 231, requerendo a 

extinção do executivo fiscal, informando o cancelamento do débito 

exequendo, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 26, da Lei n. 

6.830/80.

Por outro lado, considerando que o cancelamento do débito ocorreu 

apenas após a oposição de exceção de pré-executividade pela executada 

às fls. 29/45, inclusive pelos fundamentos nela constantes, entendo que, 

pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da 

demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo 

devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo 

sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu 

causa à instauração do processo, conforme jurisprudência pacífica do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda 

Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no 

AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 

- SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg 

no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

16.11.2004).

Dessa forma, uma vez que o exequente deu causa ao ajuizamento da 

execução, deve suportar os ônus da sucumbência, no que diz respeito ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com o princípio 

da causalidade.

Nesses termos, CONDENO o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento 

no art. 85, §8º c/c §2 º, do CPC/2015.

 Sem custas (art. 39, da Lei n. 6.830/80).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de 

estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.

 P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 20699 Nr: 559-39.2011.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Andaline Ltda, ILIAS ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Martins Fatureto - 

OAB:99526/MG, Daniel Cavalcanti Dantas - OAB:99533/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ethienne Gaião de Souza 

Paulo - OAB:6251, Patryck de Araújo Ayala - OAB:6831/MT-Proc

 Vistos.

Considerando a indicação da conta bancária (fl. 165), expeça-se alvará 

para levantamento do valor depositado a título de honorários advocatícios 

em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Efetivada a transferência, bem assim com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28009 Nr: 312-82.2016.811.0082

 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: ELIANA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar 

vícios que invalidem o Auto de Infração n. 001285 (fl. 39), proveniente da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários do Município 

de Cuiabá (MT), por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a requerente nas custas e despesas processuais, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.087,68 (mil e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), 

atualizados a partir da data do ajuizamento da ação, com a ressalva de 

que a exigibilidade dessa condenação ficará suspensa nos termos do art. 

98, § 3º, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35248 Nr: 2154-63.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Garcia Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 163.177

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 20/22-v e, consequentemente, 

determino o desbloqueio do valor penhorado na conta bancária em nome 

de ROGÉRIO GARCIA ALMEIDA, qualificado nos autos.Contudo, antes do 

efetivo levantamento, considerando os termos do Provimento n. 68, de 3 

de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de Justiça, no âmbito do CNJ, 

intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.Decorrido o prazo sem manifestação da parte contrária, 

certifique-se.Em seguida, aguarde-se por 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, quando então poderá ser efetivado o 

levantamento do depósito (art. 1º, §1º, do Prov. 68/18-CNJ). Após, 

voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36268 Nr: 2875-15.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MIGUEL CORDEIRO CARDOSO, ERNILDO 

BEZERRA DA SILVA, DENISVALDO FERNANDES DA CRUZ, ELIAS 

RAMOS-ME, FRANCISCA MIRANDA DA SILVA, JOLDEMIR MATOS 

BATISTA, Amarildo Alves de Mendonça- ME, SUELEM SEMPREBON 

JUAZEIRO DE CAMPOS, AMARILDO ALVES DE MENDONÇA, ELIAS 

CASSIMIRO DA SILVA, FRANCISCO IRISMAR ROGERIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REICYLA BRUNA OLIVEIRA - 

OAB:20623/O

 Vistos.

Intime-se o Município de Cuiabá para que se manifeste no prazo de 10 

(dez) dias, quanto à petição apresentada pelos requeridos às fls. 108/125.

 Após, conclusos para análise do pedido de fls. 103/107.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28968 Nr: 976-16.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Paraizo, MARCIANO PARAÍSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, Josimar Vitor Pereira - OAB:19848/O

 Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO contra VALDEMIR PARAISO e MARCIANO PARAISO, 

devidamente qualificados, imputando-lhes a prática do delito descrito no 

artigo art. 34, parágrafo único, incisos II e III, da Lei n. 9.605/98.

A denúncia foi recebida em 07-08-2017 (fl. 59).

Os denunciados apresentaram resposta à acusação às fls. 62/68.

Posteriormente fora juntado o Laudo Pericial n. 2.08.2015.004751-01às fls. 

83/94.

Assim, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa, bem como 

evitar qualquer alegação futura de cerceamento de provas, intimem-se os 

denunciados para ratificarem a defesa apresentada ou, querendo, se 

manifestarem quanto ao referido Laudo Pericial n. 2.08.2015.004751-01às 

fls. 83/94.

Após, voltem-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37857 Nr: 27-21.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE MASSAKO TANAHASHI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15.026

 Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade acostada 

às fls. 08/33, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA 

n. 1587021/2018, inscrita em 8 de janeiro de 2018 e JULGO EXTINTA a 

execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, 

do CPC-2015.Deixo de condenar a exequente nas custas e despesas 

processuais por ser isenta, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-a em honorários advocatícios, que 

fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC-2015.Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 

496, §3º, inciso III, do CPC-2015.Decorrido o prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28397 Nr: 602-97.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMERCIO E LOCAÇÕES DE 

PAINEIS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:14423, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:OAB/MT 5956

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. 147/148, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Quanto ao novo pedido formulado pela executada às fls. 

157/160, requerendo a análise de matéria de ordem pública, visando 

colocar vim ao presente executivo fiscal, considerando que já houve a 

extinção da presente execução, ainda pendente de trânsito em julgado, 

deixo de analisá-lo, em razão da ocorrência da preclusão 

lógica.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41304 Nr: 2290-26.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Achille Sotirios Liambos Neto (Bar do Bigode), 

IN DOOR PUB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI-ME, 

CRISTIANE MENDES CORREA PACHECO, HENRIQUE DE CARVALHO 

CAMPOS ARAÚJO, LIDIA NEIDE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Cella Tartero - 

OAB:21008/O

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30860 Nr: 2317-77.2016.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOIZES CANDIDO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO 

FLORESTAL-SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo de Siqueira Luz - 

OAB:188898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REVOGO a liminar concedida às fls. 80/81 e JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III c/c §1º, ambos do Código de Processo Civil.Processo isento de 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõe as Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso.Após, decorrido o prazo para interposição de 

recurso voluntário, arquive-se com todas as baixas.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34474 Nr: 1611-60.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELBERTO FRANCISCO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo, por ora, de apreciar o pedido de fls. 27/28. INTIME-SE a parte 

exequente, pessoalmente, para manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade às fls. 17/26, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32289 Nr: 90-80.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para juntar a Certidão de Dívida Ativa 

atualizada, referente a presente execução fiscal, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, façam-me os autos conclusos para apreciação do pedido de fls. 

33/34.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37785 Nr: 3761-14.2017.811.0082

 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: JANDIR JOSE MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA MORGADO - OAB:14039, Ussiel Tavares da Silva 

Filho - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a Relatora do Agravo de Instrumento n. 

1010019-41.2018.8.11.0000 não requisitou informações, motivo pelo qual 

deixo de prestá-las.

 Atento as alegações constantes no agravo de instrumento, mantenho a 

decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

 Outrossim, cumpra-se imediatamente a ordem superior, a qual suspendeu 

a eficácia da decisão de fls. 143/145, expedindo o necessário.

Após, intime-se a parte requerente para apresentar impugnação à 

contestação (fls. 162/172) no prazo legal.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 342479 Nr: 2448-80.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARLISSON COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6.693

 IMPULSIONO estes autos para intimar o defensor do acusado, DR. JORGE 

HENRIQUE FRANCO GODOY, OAB/MT 6.692, para apresentar razões 

recursais nos autos em epigrafe, no prazo legal, conforme despacho 

proferido às fl. 322, que transcrevo: " Vistos, etc. RECEBO o recurso 

interposto pelo acusado, de próprio punho, às fls. 308, em seus legais e 

jurídicos efeitos. Nos termos do artigo 600 do CPP intime-se à defesa 

técnica para oferecimento das razões recursais e, posteriormente o 

Ministério Público, para contrarrazoar, ambos no prazo legal. Após, 

expeça-se a Guia de Execução Provisória e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e julgamento do 

recurso. Intimem-se. Cumpra-se. "

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 345145 Nr: 5499-02.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODILZON DAS NEVES GRAUZ 

JÚNIOR - OAB:6836/MT, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR os defensores do acusado Dr. 

RAFAEL PARAZINI, OAB/MT 10.426 e o dr. ODIZON DAS NEVES GRAUZ 

JÚNIOR, OAB/MT 6.836 que foi designado o dia 11 de outubro de 2018 às 

13:30 hs, para a realização do julgamento do acusado, pelo Tribunal 

Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 95366 Nr: 1754-24.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILTON PARANHOS DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ ANTÔNIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB/MT 2638 - OAB:2638

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr.GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA, 

OAB/MT, 5.926, defensor do acusado Reginaldo Moraes de Queiroz, para 

que se manifeste na fase do art. 422 do CPP, no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 400982 Nr: 5236-96.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLLAS REMIOS FARIAS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:7035/MT, ORLANDO FERREIRA NUNES - OAB:33405

 Trata-se de executivo de pena de ATLLAS REMIOS FARIAS MACHADO.A 

defesa do recuperando formulou pedido de autorização para viajar até ao 

Estado de São Paulo, a fim de realizar um procedimento cirúrgico.Com 

vista dos autos, o Ministério Público manifestou favorável ao pleito 

defensivo, desde que fossem juntados aos autos o local da cirurgia, 

período e data da viagem (fls. 1352/1353).À fl. 1375 este Juízo determinou 

a intimação da defesa para que juntasse aos autos, com a máxima 

urgência o agendamento da passagem e do procedimento cirúrgico, bem 

como o período em que o recuperando necessitará ficar ausente.Intimada, 

a defesa informou que o recuperando agendou o procedimento cirúrgico 

para o dia 24.09.2018, a ser realizado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz- 

Centro de obesidade e diabetes, situado na Rua Cincinato Braga, nº 37, 5º 

andar, bairro Bela Vista, São Paulo/SP.Informou ainda que o recuperando 

necessitará de 90 dias para o deslocamento e tratamento, sendo que 

nesse período ficará hospedado com a sua família no Planalto Hotel, 

situado na Rua Bahia, nº 343, Jardim Planalto, no município de Arujá/SP, 

cerca de 40 km distante do hospital (fls. 1376/1377). É o relato. Decido.Em 

análise dos autos, observo que a penitente não violou as condições 

impostas para o cumprimento de pena no atual regime, visto que, vem 

comparecendo mensalmente em juízo dias, em ambos os endereços 

mencionados, quais sejam: Rua Cincinato Braga, nº 37, 5º andar, bairro 

Bela Vista, São Paulo/SP e Rua Bahia, nº 343, Jardim Planalto, no município 

de Arujá/SP, a fim de que se recupere plenamente do procedimento 

cirúrgico que será submetido.Comunique-se à Central de Monitoramento 

Eletrônico.Intime-se o recuperando para que, após o seu retorno junte aos 

autos, os comprovantes de passagem (ida e volta) ou notas fiscais dos 

gastos com combustível (no caso de veículo próprio), bem como, 

comprovante de hospedagem.Expeça-se o alvará de autorização de 

viagemCumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 169384 Nr: 16673-13.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ASSIS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:21143/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Daniel Assis de Moraes.

2. Sobreveio informação de que o penitente está segregado em unidade 

prisional da Comarca de Água Boa/MT, sendo a mesma confirmada pela 

SEJUDH na presente data.

3. O Ministério Público manifestou-se pelo envio dos autos.

4. É o relatório. Decido.

5 Consoante previsto na CNGC, a transferência do recuperando deverá 

ser acompanhada da remessa imediata de seu executivo de pena, sendo 

este, inclusive, requisito para entrada na Unidade Prisional (art. 1.439 e 

seguintes), de maneira que, pela regra legal, de maneira alguma deve o 

recuperando e o executivo de pena permaneceram em locais diversos.

6. Desta forma, não estando o recuperando recolhido em estabelecimento 

prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo competente para 

análise e/ou adoção de qualquer providência a ele relacionada.

7. Pelo exposto, declino de competência e determino, por consequência, o 

encaminhamento dos autos à Comarca de Água Boa/MT.

8. Expeça-se o necessário.

9. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 308686 Nr: 5889-40.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUES JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 10.Desta forma, não estando mais o recuperando recolhido em 

estabelecimento prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo 

competente para análise e/ou adoção de qualquer providência a ele 

relacionada.11.Pelo exposto, deixo de analisar o pedido deduzido pela 

defesa e, como o referido recuperando está recluso em unidade prisional 

da comarca de Água Boa/MT, declino de competência em favor daquele 

juízo e determino, por consequência, o encaminhamento dos autos àquela 

comarca.12.Expeça-se o necessário.13.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 83088 Nr: 3904-12.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA SANTANA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT, RANIELLY GONÇALINA LEITE - OAB:14433

 ..5. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo, diante das novas 

condenações, confirmadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça (Apelações n. 

22461/2015 e 111303/2015), a realização de sua progressão no momento, 

sem a unificação de suas guias e a elaboração de novo cálculo de pena, 

torna-se temerária. 6. Ademais, muito embora o v. acórdão não tenha 

transitado em julgado, ante a pendência de recursos ao STJ e STF, 

consoante jurisprudência do STF, tal fato não obsta a execução provisória 

da pena. ..7. Aliás, ainda que assim não fosse, é de se notar que o 

penitente encontra-se preso preventivamente nas ações penais 316659 e 

317553, nas quais sobrevieram as condenações retro citadas, de maneira 

que a realização de sua progressão, de qualquer ângulo que se analise, 

resta obstada, motivo pelo qual indefiro o pedido de progressão.8. No 

mais, sendo as condenações confirmadas pelo Juízo de 2º grau, com 

fulcro no art. 1.570 da CNGC, oficie-se a Secretaria da Terceira Câmara 

Criminal do TJMT, solicitando, no prazo de 15 dias, a remessa das guias de 

execução penal provisória do reeducando, referente aos autos da ação 

penal cód. 316659 (Apelação 22461/2015) e 317553 (Apelação 

111303/2015).9. Com o aporte das guias, proceda-se com a elaboração 

de novo cálculo de pena, visando nortear o regime do cumprimento de 

pena, para fins de aplicação do disposto no artigo 111 da LEP.10. Após a 

confecção do cálculo, abra-se vista às partes para manifestação.11. Na 

sequência, façam-me os autos conclusos para fins de unificação de 

pena.12. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 389954 Nr: 18724-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOPES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Leandro de Campos 

- OAB:6950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:43.988/OAB-DF, juliana vettori santamaria stabile - 

OAB:14877

 Trata-se de execução penal de LUCIANO LOPES CAMPOS, em que 
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unificadas as penas, totalizam 19 anos de reclusão.Conforme 

demonstrado em cálculo atualizado de pena à fl. 656, o recuperando 

atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em 01.09.2018.Às 

fls. 618/628 a defesa do recuperando to do pedido de comutação e 

favorável a progressão ao regime semiaberto, desde que juntados aos 

autos o estudo psicossocial e o atestado de conduta carcerária. Por fim, 

requereu a expedição de ofício a 2ª vara criminal de Várzea Grande/MT, 

solicitando informações acerca da situação processual do recuperando 

nos autos da ação penal/cód. nº 46962.É o relatório. Decido.Analisando / 

pois no dia 12.04.2018 este Juízo já havia indeferido pedido idêntico de 

comutação, uma vez que o recuperando deixou de cumprir as condições 

impostas ao regime aberto (fl. 591).Se não bastasse, o artigo 4º, inciso IV 

do decreto lei nº 9.o livramento condicional, garantido o direito aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, sem mais 

delongas, INDEFIRO o pedido de comutação da pena formulado pela 

defesa do recuperando.DA PROGRESSÃO REGIMENTALDe outro lado, 

tendo em vista que o recuperando atingiu o requisito objetivo para 

progressão ao regime semiaberto no dia 01.09.2018, determino seja 

oficiado à direção da unidade prisional requisitando a elaboração do 

estudo psicossocial e o atestado de conduta carcerária, com a máxima 

urgência.Sem prejuízo, tendo em vista que o Ministério Público já 

manifestou favorável a progressão ao regime semiaberto condicionado a 

juntada dos documentos acima solicitados e diante da data apontada no 

cálculo de fl. 656 para a progressão de regime, designo audiência 

admonitória para o dia 17.10.2018, às 14h00min.Intime-se e requisite-se o 

recuperando.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Por fim, oficie-se ao Juízo da 2ª vara criminal de Várzea 

Grande/MT, a fim de que informe a este Juízo qualquer alteração na 

situação processual do recuperando nos autos da ação penal/cód. nº 

46962.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 81642 Nr: 2542-72.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIOENAI PEREIRA - 

OAB:5108/MS, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT

 Vistos, etc.1. Trata-se de execução penal de Edilson Pedroso da Silva, na 

qual cumpre a pena unificada de 28 anos, 10 meses e 15 dias de 

reclusão.2. Preenchimento do requisito objetivo para o regime semiaberto 

ocorrido no dia 14.01.2017 (fl. 576) e inserção no regime realizada no dia 

12.04.2017 (fl. 602).3. O executado havia solicitado transferência para 

Teresina/PI, mas no último dia 19.09.2018 compareceu em cartório e 

manifestou interesse na permanência do executivo na comarca.4. É o 

relato. Decido.5. Diante do externado pelo recuperando, revogo o 

despacho de fl. 639 e mantenho os autos na Comarca.6. Superada tal 

questão, observo a necessidade de ser elaborado novo cálculo de pena. 

Contudo, algumas ponderações acerca de sua elaboração são dignas de 

nota, vejamos:7.,.12. Deste modo, tendo em vista a natureza declaratória 

da decisão concessiva da progressão de regime, deve ser computado o 

tempo em que o apenado ficou no aguardo da análise do pedido, não 

devendo o penitente ser punido pela mora do Estado.13. Outrossim, no 

caso presente, anoto que os requisitos subjetivos também foram 

favoráveis ao penitente, tanto que progrediu ao regime semiaberto, de 

maneira que a demora na realização dos exames e na prolação de 

decisão judicial não deve prejudicar o recuperando, já que meramente 

declaratória, devendo a data-base, para fins de cálculo, ser aquela em 

que atingido o requisito objetivo.14. Pelo exposto, determino seja elaborado 

novo cálculo de pena, adotando-se como data-base o dia em que 

preenchido o requisito objetivo (14.01.2017), dando-se posterior vista às 

partes para manifestação acerca do cálculo e eventual progressão.15. 

Sem prejuízo, oficie-se ao CAPS-AD e a Fundação Nova Chance, 

requisitando o envio do atestado de frequência mensal referente aos 

atendimentos do reeducando, conforme determinado no item 11 da 

decisão de fl. 603.16. Por fim, diante da data-base a ser adotada e do 

período cumprido no regime atual, desde já designo audiência admonitória 

para dia 31.10.2018, às 14 horas...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 423842 Nr: 29572-67.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a Guia de Execução Penal de fls. 44 estabelece o 

regime semiaberto para inicio do cumprimento da reprimenda, bem como, 

que a mesma ainda não transitou em julgado, determino a devolução da 

Guia ao Juízo de origem e, ainda, a retirada do equipamento de 

monitoramento eletrônico do recuperando Benedito Ramos.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 410730 Nr: 15440-05.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 Visto, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 197.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 42725 Nr: 807-58.1993.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17686

 Vistos, etc.

Proceda-se a retificação do cálculo nos moldes requerido pelo MPE, após, 

vistas às partes.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 309085 Nr: 6229-81.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE FERREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT

 Vistos etc.

O trabalho é um instrumento essencial para a recuperação do(a) 

homem/mulher que esteve em estado de prisão.

Com a tecnologia, permite-se que ele/ela seja monitorado(a), no local onde 

se encontra, o que viabiliza a permissão para exercer atividades laborais.

Desse modo, tendo em vista que a recuperanda obteve uma oportunidade 

de emprego e está trabalhando, conforme se verifica às fls. 513/514, 

acolho o pedido de dilatação do horário de recolhimento domiciliar para 

5h30min.

 Comunique-se à Central de Monitoramento, informando que o horário de 

recolhimento da mesma se dará no período compreendido entre 05h30min 

e 20h00min.

Lado outro, quanto ao pedido de alteração do horário de recolhimento para 

às 23h00min, com escopo exercer atividades estudantis, observa-se que 

atestado jungido aos autos não informa o horário de início e termino das 

aulas, razão pela qual, por ora, restou prejudicada a sua análise.

 Finalmente, no que pese as folhas de frequências acostadas aos autos, 

oficie-se à Direção da Penitenciaria Ana Maria do Couto May, para que 

envie a este juízo as folhas de frequência ou fichas de ponto originas, 

referente aos dias trabalhados pela sentenciada no interior da unidade, 

nos termos do Art. 129 da LEP.

Intime-se a penitente para que, no prazo de 10 dias, apresente 

documentos comprobatórios do período em que exercerá atividades 

estudantis, conforme atestado de fls. 517, sob pena de indeferimento do 
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pleito.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 387260 Nr: 1296-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON DE ALMEIDA 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 14.11.2018, 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): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 504111 Nr: 43167-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CONCEIÇÃO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/MT

 Autos nº 3167-65.2017.811.0042

Código 504111

Vistos etc.

Revelam os autos que o(a) recuperando(a) Mauricio Conceição Cruz 

cumpre pena no regime fechado.

É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença 

imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua 

harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da 

Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de 

configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, 

também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 

3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão 

ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 

distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 

competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, 

de 2011)

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 

trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou 

nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.(Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 

1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou 

superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o 

que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso 

de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de 

execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no 

inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa.”

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 180 (cento e 

oitenta) dias inéditos, no período entre Fevereiro a Junho/2018, o que lhe 

dá direito a remição de 60 (sessenta) dias, conforme atestado de trabalho 

encartado aos autos.

 Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) 

apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 

66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 60 (sessenta) dias de 

pena do(a) recuperando(a) Mauricio Conceição Cruz, em face dos 180 

(cento e oitenta) dias trabalhados.

Atualize-se o cálculo de pena, ofertando-se, em seguida, vista às partes.

Após, conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 485550 Nr: 25222-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON SANTANA DAS NEVES

 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.: 478017 Nr: 17866-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO HALAITHON RODRIGUES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, observo que, apesar de pleitear progressão de 

regime às fls. 69/70, o recuperando não cumpriu as condições que lhe 

foram impostas para a permanência no regime semiaberto, conforme 

manifestação ministerial de fl. 71/72.

Por este motivo, indefiro, por ora, o pedido de progressão formulado e 

designo audiência de justificação para o dia 12.11.2018 às 14h00min.

Indefiro, outrossim, o pedido de prisão formulado pelo Ministério Público na 

cota retro, uma vez que o recuperando está comparecendo regularmente 

em juízo e o regime fixado na sentença é o semiaberto, de maneira que a 

prisão torna-se incompatível neste momento.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Elabore-se novo cálculo de liquidação da pena.
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Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 434812 Nr: 10977-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA

 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 14.11.2018, 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.: 424261 Nr: 30024-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOSÉ FERREIRA DE MAGALHÃES

 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 14.11.2018, 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.: 390050 Nr: 16154-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT, Lorenna Fernades Godoy - OAB:18892

 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 14.11.2018, 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.: 387234 Nr: 1270-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROGÉRIO HUBNER - 

OAB:12634B

 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 14.11.2018, 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): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 37495 Nr: 1645-73.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 1. INTIME-se o reeducando(a), por qualquer meio idôneo, para que em 48 

horas compareça na Secretaria da 2ª Vara Criminal e justifique o motivo 

pelo qual deixou de cumprir às condições impostas para o cumprimento da 

pena, fixadas em audiência admonitória, mormente o comparecimento 

mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades, bem como 

apresentação de comprovantes de residência e atividade lícita.

2. Na hipótese do recuperando(a) possuir defensor constituído, intime-o 

na pessoa deste, fixado o prazo de 05 dias para a apresentação da 

justificação.

3. ADVIRTA ao reeducando que o descumprimento das condições 

impostas para a concessão semiaberto constitui falta grave, ensejando na 

revogação do benefício, com a possibilidade de prisão.

 4. Apresentada a justificativa ou transcorrido o prazo ‘in albis’, ouça-se a 

DPE e, em seguida, o MPE.

 5. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 450463 Nr: 27528-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSÉ 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

 Vistos, etc;

O penitente em epígrafe foi condenado a pena de 06 anos, 09 meses e 20 

dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao disposto no art. 33, 

caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Às fls. 55/61 a Douta Defesa do reeducando requereu a fixação da fração 

de 1/6 ao crime perpetrado pelo penitente ao argumento de que o simples 

fato da existência de uma condenação anterior, não é óbice para que lhe 

seja negado o direito à benesse, conforme decidido em sentença perante 

a Justiça Federal de Cáceres- MT.

Aduz ainda que a condenação anterior por crime idêntico, não é 

suficiente, bem a inexistência nos autos de comprovação de associação à 

prática delitiva ou seu envolvimento em organização criminosa, fazendo 

jus à redução.

O ilustre Promotor de Justiça manifestou-se contrário à postulação 

defensiva ao argumento de que a redução visada pelo penitente não deve 

ser reconhecida, pois o TJ/MT ao dar provimento ao Recurso de Apelação 

extraiu da sentença condenatória a almejada causa de diminuição.

É o que merece registro.
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 Fundamento e Decido.

 Quanto à retirada da natureza hedionda do crime pelo qual o reeducando 

foi condenado, verifica-se que o novo posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal refere-se ao chamado tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da 

Lei n° 11.343/2006), com o fim de aplicar pena mais leve, com a 

consequente redução da fração de 2/5 (dois quintos) para 1/6 (um sexto) 

da pena, não sendo o caso dos autos.

Ademais, observa-se que o v. acórdão reformou a sentença de piso, 

extirpando a benesse pretendida, não reconhecendo expressamente a 

figura do tráfico privilegiado.

Assim, incabível maiores divagações acerca do tema, deixo de acolher o 

pedido do penitente por não preencher os requisitos autorizadores da 

concessão do benefício.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390025 Nr: 22437-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR FLAVIO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sara dantas da silva - 

OAB:20307

 Vistos, etc.

Retifique-se o cálculo de pena constante nos autos, nos moldes 

elencados pelo órgão do Parquet.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 536594 Nr: 28208-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO COIMBRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. ROGERIO TEOPILO DA CRUZ. OAB/MT: 21.521/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 524317 Nr: 16306-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO DESPACHO

Prazo:05

Intimando:DR. GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA. OAB/MT: 11246

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 100, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Em cota de folhas 99, o Ministério Público 

desistiu das testemunhas Francielle Vivian Salgado Sguario e Gabryel 

Felipe Porfírio Ramos Alves de Oliveira. Assim, tratando-se de 

testemunhas comuns, intime-se a Defesa do réu para manifestar a 

respeito. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 495454 Nr: 34688-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM, 

HUGO RENATO DUQUE PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/RAZÕES DE APELAÇÃO

Prazo:05

Intimando:DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as razoes de apelacao no prazo legal, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 523928 Nr: 15896-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. ITALO GARCIA FERREIRA. OAB/MT: 22334/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504646 Nr: 43656-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS ABEL MENDES DA SILVA, LUCIANA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANA MARTINS, Cpf: 34932761848, 

Rg: 2553256-4, Filiação: Orisia Martins, data de nascimento: 08/05/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65 

99303 9333. 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 13/07/2017, por volta das 14h18min, no 

estabelecimento comercial denominado "ÓTICA 3D", situado na Avenida 

dos Trabalhadores, nº 1024, Bairro Novo Horizonte, Cuiabá-MT, os 

denunciados, MATHEUS e LUCIANA, subtraíram, mediante fraude, para si 

ou para outrem, 02 (dois) óculos de sol da referida loja, avaliados 

indiretamente em R$ 1.000,00 (mil) reais.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 43656-05.2017.811.0042(Código: 

504646)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉUS:MATHEUS ABEL 

MENDES DA SILVALUCIANA MARTINSVistos etc.Compulsando os autos, 

verifica-se que a ré LUCIANA MARTINS não foi citada pessoalmente (fls. 

80/81), diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 82 e determino que 

a acusada seja citada por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, 

do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal da 

acusada ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

a implicada, certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério 

Público.Encaminhem-se os autos a Defensoria Pública para apresentar 

Resposta à Acusação do acusado MATHEUS.Às providências.Cuiabá-MT, 

17 de setembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432341 Nr: 8245-32.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINHO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO PINHO FONSECA, Cpf: 

02169853154, Rg: 1720827-0, Filiação: Eurides Oliveira Fonseca e 

Durvalina Virgem de Pinho, data de nascimento: 28/11/1988, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de produção, Telefone 

9219-2110. 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 26/03/2016, por volta das 10h00min, na rua 85, 

bairro CPA II, Cuiabá-MT, o denunciado Fernando recebeu/adquiriu e 

conduziu, em proveito próprio, 01 (um) automóvel CHEVROLET/PRISMA 1.0 

LT, ano 2014, consciente da origem ilícita do bem, eis que se tratava de 

produto de roubo ocorrido em 21/03/2016, em desfavor da vítima Amanda 

Almeri Reis Calvitti.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 8245-32.2016.811.0042 (Código: 

432341)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: FERNANDO PINHO 

FONSECAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o FERNANDO 

PINHO FONSECA não foi citado pessoalmente (fls. 120/122), diante disso, 

acolho o parecer ministerial de fl. 123 e determino que o acusado seja 

citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444223 Nr: 21011-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO NUNES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO NUNES DE JESUS, Rg: 

25519077, Filiação: Ermelinda Regina Nunes de Jesus, data de 

nascimento: 12/12/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

jardineiro, vivieiro sonho verde-lagoa e, Telefone 99290-9331. 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 EDUARDO NUNES DE JESUS, pela prática do 

crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, c.c. 70 (02 vítimas) c.c. art. 65, inc. 

I,todos do Código Penal.4. Dosimetria:Passo, consequentemente, à 

dosimetria da pena. Considerando que a lei só pode retroagir em benefício 

do réu, não serão aplicadas neste caso as novas regras trazidas pela Lei 

n. 13.654/2018.Desta forma, in casu a pena prevista para o crime de 

roubo é de 04 (quatro) anos a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, com 

aumento de 1/3 (um terço) até a ½ (metade). 4.1. Crime de roubo em face 

da empresa-vítima: a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum à 

espécie. Não há nos autos registros de condenações penais, sendo o 

acusado tecnicamente 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 foram 

graves. Os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para o 

resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Presentes a 

circunstância atenuante da maioridade relativa (art. 65, incisos I do Código 

Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada 

no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).Inexistem circunstâncias agravantes 

a serem apreciadas. Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Presentes as causas majorantes descritas no art. 157, § 2º, incisos I 

e II, do Código Penal, pelo uso de arma e pelo concurso de pessoas. 

Assim, em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ , aplico a pena em 

patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno 

definitiva para este crime.4.2. Crime de roubo em face da vítima Suzi 

Borges Mariano:a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum à 
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espécie. Não há nos autos registros de condenações penais, sendo o 

acusado tecnicamente 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 foram 

graves. Os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para o 

resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Presentes a 

circunstância atenuante da maioridade relativa (art. 65, incisos I do Código 

Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada 

no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).Inexistem circunstâncias agravantes 

a serem apreciadas. c) Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Presentes as causas majorantes descritas no art. 157, § 2º, incisos I 

e II, do Código Penal, pelo uso de arma e pelo concurso de pessoas. 

Assim, em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ , aplico a pena em 

patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno 

definitiva para este crime.4.5. Concurso Formal Próprio para os roubos 

ocorridos contras as vítimas (Borracharia Paulista e Suzi Borges 

Mariano):Em razão do concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, do Código 

Penal) para o roubo ocorrido, conforme fundamentação acima, e ainda, 

tendo em vista que as penas aplicadas são iguais 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e somente uma será 

considerada, segundo o STJ, o critério para o aumento é o número de 

crimes praticados, in casu, foram 02 crimes, portanto elevo em 1/6 (um 

sexto), chegando a reprimenda de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de 

reclusão e 15 (quinze) dias-multa.5. Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a 

pena do réu EDUARDO NUNES DE JESUS, já qualificado nos autos, em 06 

(seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado 

o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.6. Regime de 

Cumprimento da Pena:Ante a pena aplicada ao acusado na prática de 

crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena 

o SEMI ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.7. 

Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição em razão do crime ter 

sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).8. Objetos 

apreendidos:Não há objetos apreendidos nestes autos.9. Deliberações 

finais:a) Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais.b) Intimem-se as vítimas, conforme determinação constante 

no artigo 201, § 2º do CPP.c) Eventual detração será realizada pelo juízo 

da execução.d) Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, 

via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se 

os autos.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527875 Nr: 19780-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE CONCEIÇÃO DE AMORIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR A. AMORIM - 

OAB:19.600

 Vistos.

Em análise à resposta à acusação apresentada em favor do acusado 

SILBENE CONCEIÇÃO DE AMORIM PEREIRA às fls. 66/67, constato que os 

elementos apresentados não são suficientes para afastar ou 

descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia.

 Outrossim, a exordial descreve, satisfatoriamente, conduta que, em tese, 

caracteriza crime tipificado na lei penal, e está lastreada em documentos e 

outros elementos de convicção encartados nos autos do inquérito policial, 

demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria.

 Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal, além do fato da defesa 

apresentar questões de mérito, as quais serão apreciadas no decorrer da 

instrução processual, pelo que REJEITO as preliminares arguidas e 

determino o prosseguimento do feito.

Contudo este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e 

oitenta dias, exceto naqueles reservados para os processos de réus 

presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das 

Metas estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta.

Às providências.

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512379 Nr: 5058-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA, ALEX 

DINIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943/O

 Intimar os advogados dos Réu para, no prazo legal (prazo comum), 

apresentar Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 348250 Nr: 9099-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTHON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:, IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - OAB:, 

RAFAEL KRUEGER - OAB:

 Cód. 348250

Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos após certidão de fl. 258, informando que 

não há destinação ao valor arrematado do veículo alienado nos autos 

(fls.159/164).

Verifica-se que a propriedade do bem está comprovada nos autos em 

nome do Sr. Sergio Chagas Amador, conforme fl. 126. Desta forma, 

intime-o pessoalmente a fim de comparecer neste juízo para restituição do 

referido valor.

Caso não seja encontrado intime-o por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo 

para levantamento da importância depositada nos autos.

Extrapolado o prazo e não comparecendo o proprietário ou seus 

sucessores, DETERMINO que o valor depositado nestes autos seja 

revertido ao Juízo da 2ª Vara Criminal, vinculando-os aos autos do 

procedimento criminal Código 452072, em atendimento ao Provimento n.º 

05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do 

CNJ.

Às providências.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 373067 Nr: 14078-02.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINO CANDIDO DA CRUZ JÚNIOR, CARLOS 

EDUARDO DE SOUZA MESQUITA, JOHNN DA SILVA GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:, ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - 

OAB:19.190

 CÓDIGO: 373067

 Vistos.

Verifica-se que há arma apreendida nos autos e que não foi reclamada e 

destinada.

Oficie-se a Delegacia de Armamentos e Químicos, na Polícia Federal, para 

que informe se há registro da arma e, caso positivo, encaminhe a este 

Juízo nome e endereço do proprietário. Consigne no ofício que a resposta 

poderá ser encaminhada no e-mail desta Vara, discriminando em seu texto 

o respectivo endereço.

Após, intime-se o proprietário da arma de fogo para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente junto aos autos documento de registro da arma 

de fogo e autorização para portar o referido artefato, sob pena de decreto 

de perda do bem.

 Apresentado o referido documento e certificada a propriedade pela 

Senhora Gestora, proceda-se à restituição.

Em não sendo localizado o proprietário intime-o por edital com prazo de 15 

(quinze) dias, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente junto aos 

autos documento de registro da arma de fogo e autorização para portar o 

referido artefato.

Decorrendo os prazos assinalados e não comparecendo o proprietário da 

arma de fogo, em cumprimento ao Provimento n°05/2017 – CGJ decreto o 

perdimento da arma de fogo, fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do 

Código Penal, determinando o encaminhamento ao Exército, nos moldes 

dos artigos 1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 316065 Nr: 15141-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO VITAL DA SILVA, JUAREZ CARDOSO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:

 Cód. 316065

Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos, para indicar o processo para o qual o 

valor apreendido nestes autos, será destinado, segundo certidão de fl. 

226.

Sendo assim, conforme determinação de fls. 201/204, DETERMINO que o 

valor depositado nestes autos seja revertido ao Juízo da 2ª Vara Criminal, 

vinculando-o aos autos do procedimento criminal Código 452072, em 

atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e 

da Resolução nº 154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 130683 Nr: 18458-78.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA, MAICO 

CORREA TENÓRIO, THIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, JOSE NILTON VITAL JUNIOR - OAB:, 

LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012/MT, MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:, ODIZON DAS NEVES GRAUZ JÚNIOR - OAB/MT 6836 - 

OAB:6836

 Cód. 130683

Vistos etc.

Intime-se o acusado THIAGO DA SILVA por edital, para que constitua 

advogado, informando o nome completo, número da inscrição na OAB, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação do acusado nesse sentido, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações 

mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o 

conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo 

juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente 

nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, devendo essa 

advertência constar expressamente no mandado e ser devidamente 

certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao seu 

cumprimento.

Não apresentado memoriais escritos no prazo legal, ou certificada à 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado 

THIAGO.

 Cuiabá - MT, 19 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 534706 Nr: 26418-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WESLEY DAS MERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:

 Cód. 534706

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado às 

fls. 83/84 e apresentou Resposta à Acusação à fl. 90, contudo esta não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

17.10.2018 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 534706 Nr: 26418-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WESLEY DAS MERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:

 PROCESSO N.º 26418-36.2018.811.0042 (CÓDIGO: 534706) RÉU: 

FRANCISCO WESLEY DAS MERCES Vistos etc.I - Havendo nos autos 
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material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio 

criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez 

que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II - Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação.. 

Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 

1.373, § 1°, da CNGC.III - Certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.IV – Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.V – Conste 

no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – CERTIFIQUE-SE se há 

laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. VII – 

Conforme requerimento ministerial (fl. 72) determino o ARQUIVAMENTO 

PARCIAL do Inquérito Policial apenas no que diz respeito ao crime 

tipificado no art. 329, do Código Penal, uma vez que não há nos autos 

elementos contundentes de autoria e materialidade para que tenha 

concorrido ou praticado o delito.Às providências.Cuiabá - MT, 20 de 

agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337999 Nr: 19176-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO AILTON DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINO AILTON DA SILVA FILHO, Cpf: 

03423293160, Rg: 188.61.784, Filiação: Marino Ailton da Silva e Marinilce 

Maia da Silva, data de nascimento: 28/03/1990, brasileiro(a), solteiro(a), 

desempregado, Telefone 3653-2913/9273-4425. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a r.denúncia ante a fundamentação 

acima para CONDENAR:MARINO AILTON DA SILVA FILHO, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 155, caput, do 

Código Penal a cumprir pena privativa de liberdade de um ano e dois 

meses de reclusão, em regime aberto, que, substituo por uma restritiva de 

direito consistente em relação de serviços à comunidade, pelo período da 

pena corpórea a ser fixada pelo juízo da execução, e, finalmente, 10 

dias-multa no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos 

fatos.A detração deverá ser analisada perante o juízo da 

execução.Considerando o regime de cumprimento da pena, concedo ao 

réu apelar em liberdade.Isento-o do pagamento de custas processuais, 

por ser pobre na forma da Lei (artigo 3º, inciso II, da Lei Estadual nº 

7.603/2001), especialmente porque foi defendido durante toda a instrução 

criminal pela Defensoria Pública.Comunique-se a vítima do teor da presente 

(CPP, § § 2º, 3º, Art. 201).Após o transito em julgado desta decisão, lance 

seu nome no rol dos culpados, expeça-se à guia de execução definitiva, 

oficie-se ao TRE/MT, nos termos da CNGC, e oficie-se ao Sistema de 

Identificação Criminal e o INFOSEG, para que procedam à inclusão do 

nome do réu em seus arquivos, informando o número do processo, a data 

da sentença e de seu trânsito em julgado, o dispositivo legal violado e a 

pena aplicada.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

11 de novembro de 2016.Flávio Miraglia FernandesJuiz 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, Diego Nascimento 

Campos Amaral, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 363624 Nr: 3057-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ENSTER DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727, MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - OAB/MT 9.674 - 

OAB:OAB/MT 9.674

 Intimo o advogado do réu para comparecer na audiência desginada para o 

dia 24/10/2018 às 17:00 hrs na sala de audiências da 5ª Vara Criminal de 

Cuiabá-MT. Abro vista dos autos ao MP, para indicar atual endereço da 

vítima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 532577 Nr: 24314-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AZEVEDO, JOÃO FIDELIS SOUZA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803/MT

 Código 532577

DESPACHO

Vistos, etc.

Uma vez que inexiste nos autos elementos de convicção capaz de levar a 

absolvição sumária do (a) acusado (a) (CPP/art. 397), designo o dia 18 de 

outubro de 2018 às 15 horas, para audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento 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, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 164618 Nr: 11932-27.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CARLOS NEVES VIANA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Ripoli Bianchi - 

OAB:12856, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:9098/MT

 Intimo o advogado do réu para comparecer na audiência designada para o 

dia 18/10/2018 às 16:30 hrs na sala de audiências da 5ª Vara Criminal de 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 525229 Nr: 17178-23.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIADINA AMORIM DA CUNHA, JOÃO CLAUDIO 

PULCINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: waldemar rodrigues dos 

santos neto - OAB:5370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com supedâneo no artigo 118 e artigo 120, ambos do 

Código de Processo Penal DEFIRO o pedido formulado pelos requerentes, 

determinando o imediato levantamento da importância depositada, 

devidamente corrigida, junto a Conta Única, na conta apresentada pelo 

patrono dos requerentes.Advirto o Sr. Gestor quanto á exigência de se 

encaminhar ao e. TJMT o competente alvará para liberação dos valores, 

juntamente com as cópias das procurações assinadas com firmas 

reconhecidas, em que é indicada a conta bancária do beneficiário (fls. 17 

e 28), bem como cópia da presente decisão. Após, arquivem-se com as 

baixas, comunicações e anotações necessárias.Intimem-se os 

requerentes pessoalmente quanto ao teor deste decisum.Intime-se. 

Ciência ao MP. Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 4 de 

setembro de 2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 369739 Nr: 10135-74.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR VINICIUS DA SILVA CRUZ, RAY RUAN 

MORAIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSE MARCIO 

MARQUIORETO - OAB:14021/MT, Rosmeri Valduga - OAB:11550

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITOR VINICIUS DA SILVA CRUZ, Rg: 

2133489-7, Filiação: Olinda Maria da Silva e Amadeu Profeta da Cruz, data 

de nascimento: 31/12/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

pintor, Telefone 9243-0823. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(É,S), acima qualificado(a,s), para 

CONSTITUIR ADVOGADO, no prazo de 05 (cinco) dias, ou informar a 

impossibilidade financeira para arcar com os custos da contratação de 

novo patrono, advertindo-se, ainda, o(a,s) réu(é,s) que caso não seja 

constituído advogado no prazo assinalado, será nomeada a Defensoria 

Pública para promoção de sua defesa.

Despacho/Decisão: "Vistos, etc... Considerando o teor das certidões de 

fls. 164 e 166, intime-se o acusado por edital, para no prazo de 05 (cinco) 

dias constituir novo advogado, ou informar a impossibilidade financeira 

para fazê-lo.Advirta-se o acusado de que, caso não seja constituído 

patrono no prazo assinalado, será nomeado a Defensoria Pública para 

patrocinar sua defesa. 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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Suzana Guimarães Ribeiro JuizaTitular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 540114 Nr: 31568-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DAVID SEABRA JUNIOR, JOÃO BATISTA MOTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO CRC - CENTRO DE 

RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ, JOÃO BATISTA MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID SEABRA JUNIOR - 

OAB:23097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,...João Batista Mota Júnior, através de seu advogado 

constituído impetrou Habeas Corpus com pedido de liminar contra ato do 

Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá, MT. (...). É o relatório. 

Decido. O habeas corpus, assim como os demais direitos e garantias 

fundamentais assegurados constitucionalmente pelo Estado Brasileiro ao 

seu povo, está previsto no art. 5.° da Constituição Federal (CF), inciso 

LXVIII e artigos 647 a 667 do Decreto-lei n.° 3.689/41, que estabelece sua 

previsão maior: “(...)”. Em que pesem as judiciosas ponderações do 

impetrante, com a devida vênia, não há como acolher a pretensão 

manejada na exordial, pois os argumentos nela lançados não são hábeis a 

justificar a concessão do habeas corpus, já que não restou comprovado a 

ocorrência de qualquer perigo eminente de constrição da liberdade de 

locomoção do paciente, eis que está sob a custódia do Estado e não tem o 

direito de “ir e vir”.Outrossim, é elementar que a ação de habeas corpus, 

em favor de quem sofre ou está na iminência de sofrer coação ou 

violência na sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 

poder, deverá vir acompanhada das razões que demonstrem a 

necessidade da garantia constitucional, com indicação de quem seja o 

autor da coação, sob pena de não ser conhecido. Desta forma, não 

apontando o impetrante qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa 

diretamente ser atribuído à autoridade apontada de coatora, é de rigor a 

denegação da ordem. Pelo exposto, fiel a essas considerações e a tudo 

mais que dos autos consta, no mérito, DENEGO A ORDEM.Oficie-se com 

urgência à Penitenciária Central do Estado, para providenciar o 

recambiamento do paciente João Batista Mota Júnior até as dependências 

do Fórum no dia 12/09/2018, às 14h00min, para participar da audiência de 

instrução e julgamento.Após o trânsito em julgado, comunique-se o 

cartório Distribuidor. Em seguida, proceda-se baixa na distribuição e no 

registro.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 359925 Nr: 22559-85.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEI DE SOUZA FERRARETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Processo crime nº 22559-85.2013.811.0042

Vistos etc,

 Se no prazo de 05 (cinco) dias, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto à fl. 189 pelo réu Odinei de Souza Ferrareto, (artigo 593, do 

CPP).

Vista as partes, sucessivamente para apresentação de razões e contra 

razões recursais, no prazo legal.

Quando estiverem estas anexadas, e observadas às formalidades legais, 

inclusive certificadas à regularidade das intimações da sentença, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de julho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 473058 Nr: 12973-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANTONIO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim 

de CONDENAR o réu MARCELO ANTONIO SAMPAIO, pela prática do crime 

previsto no artigo 157, artigo 157, “caput”, combinado com o artigo 14, 

inciso II, e 61, inciso I e 63, todos do Código Penal.Em observância ao 

princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a 

sanção penal.. Contudo, não há possibilidade de compensação integral 

entre as circunstâncias, eis que eis que o réu é multireincidente. Por estas 

razões, reduzo a pena somente em 06 (seis) meses de reclusão, 

fixando-a em 04(quatro) e 08 (oito) meses) de reclusão.Não há causas de 

aumento de pena.Percebo a presença de uma causa de diminuição de 

pena, qual seja a tentativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/3, em 

virtude do iter criminis percorrido fixando-a em 03 (três) anos, 01 (um) 

mês e 10 (dez) dias de reclusão.Levando em conta as mesmas 

circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a 

pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Por fim, encontro a 

pena definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa.O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em 

regime SEMIABERTO, face as circunstâncias analisadas na fixação da 

pena base e considerando-se ainda que é ele reincidente, na forma do 

disposto artigo 33, § 3º, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe facultado o 

direito de apelar em liberdade.Incabível a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, pois o acusado é reincidente.....Nada 

mais havendo para constar, a MMª. Juíza determinou que se encerrasse o 

presente termo, que vai devidamente assinado. Eu, __ (Tatiany T. de 

Andrade), Assessora de Gabinete II, que o digitei. Suzana Guimarães 

RibeiroJuíza de DireitoMinistério Público Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 415140 Nr: 20189-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO, JOÃO 

RICARDO BORGES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT, EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - OAB:15431, 

HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim 

de CONDENAR o réu TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO, qualificado nos 

autos, pela prática do crime previsto nos artigo 171 caput Código Penal.Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo 

a dosar a sanção penal.A pena prevista no artigo 171 do Código Penal é 

de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa....Por fim, 

encontro a pena definitiva para o réu em 01 (um) ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime 

ABERTO, face as circunstâncias analisadas na fixação da pena base, nos 

termos do artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe 

facultado o direito de apelar em liberdade.Considerando as determinações 

do artigo 387, § 2º do CPP, deixo de realizar a detração, tendo em vista 

que foi imposto o regime aberto para o cumprimento da pena.Intime-se a 

vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP.Isento 

o réu do pagamento das custas e despesas processuais. Considerando o 

não preenchimento dos requisitos objetos e subjetivos do artigo 44 do CP, 

entendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da pena. A pena 

de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 

50 do Código Penal. .... Em caso positivo, comunique-se o trânsito em 

julgado desta sentença ao M.M. Juiz Diretor do Fórum, para que adote as 

providências cabíveis, nos termos do artigo 1.478 da CNGC.Após o 

trânsito em julgado definitivo para as partes, certifique. Ato contínuo 

expeça-se guia de execução criminal e ofícios comunicatórios de praxe 

(artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).Anote-se, inclusive junto ao 

Cartório Distribuidor, procedendo-se ao cálculo das penas pecuniárias 

impostas.Em seguida, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe.Publique-se, intime-se e cumpra-se.Cuiabá – MT, 26 

de julho de 2018.Suzana Guimarães Ribeiro Juíza de Direito

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367954 Nr: 8041-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIELDES DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HIELDES DA COSTA SILVA, Filiação: 

Oneide Teodora da Costa e Erick Silva Maurelio, data de nascimento: 

06/11/1993, brasileiro(a), natural de Coxim-MS, convivente, Telefone 

9280-8313. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

certificando se o réu(ré) deseja recorrer ou não da r. sentença, bem 

como, se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores por 

ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta intimá-lo(a) para comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, na 

Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no prazo acima 

estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, necessário 

perdimento.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, 

HIELDES DA COSTA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei n.° 11.343/06.

Despacho/Decisão: "(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos 

consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado HIELDES DA COSTA SILVA, 

nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006. 

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO 

A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de HIELDES DA COSTA 

SILVA, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, APLICO 

a pena de multa em 180 (cento e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, 

do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo o 

valor do dia-multa em 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena 

privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, §2°, "c", do Código Penal 

(...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 541259 Nr: 32700-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANJOS MARTINS E ANJOS DA COSTA LTDA, LUCIANO 

FELIX DOS ANJOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apensem-se os presentes aos autos principais e, na sequência, colha-se 

parecer ministerial.

Após, à conclusão.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 342543 Nr: 2514-60.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO NAZARETH STRAQUICINI, 

GEOVANE DA SILVA SOUZA, REGINALDO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Agrimpio Gonçalves - 

OAB:OAB/MS 14654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Agrimpio Gonçalves - 

OAB:OAB/MS 14654, FRANCYNE NEGRO VAZ LEAL - OAB:OAB/AM 

10.444, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - OAB:14658/MT, MANOEL 

PEDRO DE CARVALHO - OAB:4890, OSWALDO TAVORA BUARQUE 

NETO - OAB:OAB/AM 5.566, Renato Alves da Silva - OAB:14850, 

VIVIANE NUNES DE OLIVEIRA DA COSTA - OAB:OAB/AM 8.944, 

WILSON SAENZ SURITA JÚNIOR - OAB:7891-B

 Vistos etc.

Uma vez que a defesa do réu GEOVANE foi devidamente intimada, via DJE 

(extrato anexo), e, passado quase 02 (dois) meses de sua intimação, não 

apresentou o endereço atualizado de seu cliente, DECLARO o acusado 

GEOVANE revel, forte no artigo 367, do CPP, haja vista que não foi 

localizado no endereço informado aos autos para ser interrogado pelo r. 

juízo deprecado.

Malgrado a disposição do r. juízo deprecado em ceder o espaço do fórum 

de Campo Grande/MS para inquirir a testemunha Carolina, utilizando o 

sistema de videoconferência, é certo que este juízo não possui esta 

tecnologia.

Por isso, diante do elastério processual, o qual demanda urgência por se 

tratar de processo de Meta 2, bem como considerando que a expedição 

de carta precatória para inquirição de testemunha não tem o condão de 

suspender a instrução criminal, forte no artigo 222, do CPP, fixo o prazo 

de 30 (trinta) dias para cumprimento da deprecada de fl. 329.

Decorrido o prazo supra com ou sem o cumprimento da deprecada, 

DECLARO, desde já, encerrada a instrução criminal e, via de 

consequência, DETERMINO que se INTIMEM as partes para apresentarem 

seus memoriais finais.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530198 Nr: 21974-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBINSON DA CRUZ MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. PACHECO - 

OAB:10402/MT

 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 16/10/2018, às 

15:40 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 a advogada do réu, 

sendo esta, via DJE. Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se a apresentação do acusado neste Juízo, para o ato.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 463516 Nr: 3399-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA, ROSEMIRO 

DUARTE DA SILVA, EDSON ADOLFO DA SILVA, ELAINE CRISTINA 

CAMPOS, EDILAINE PAIXÃO ANDRADE, VILSON SOUZA PEREIRA, 

LEONARDO BRUNO ARRUDA BAICERE, UALLAS LIMA DE ALMEIDA, 

KAIQUE BARBOSA DA SILVA, AIRTON PEDRO MADEIRA, HIGOR 

OLIVEIRA DA SILVA, LIZANDRA CRISTINA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, franciane cardoso costa leite - OAB:19689, 

JOSÉ ARNALDO DA SILVA BARRETO - OAB:8684/MT, RODRIGO DE 

MESQUITA MORAES - OAB:18973, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

OAB:21852/MT

 Vistos etc.

RECEBO os recursos de apelação interpostos em favor dos réus 

Francisco Fábio, Rosemiro, Edson, Vilson, Edilaine, Elaine, Higor, Lizandra 

Uallas e Leonardo, em seus efeitos legais e jurídicos, por serem 

tempestivos (certidões de fls. 1459 e 1506).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento dos recursos.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 511264 Nr: 3957-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE JESUS AMARAL, FABIO 

AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO, WELITON MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 540208 Nr: 31702-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS VALDOIR DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT

 Vistos.

R. Hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência do pedido de revogação 

da prisão preventiva encartada às fls. 30-1vº.

POIS BEM.

Antes da apreciação do pleito formulada pela defesa, é que determino seja 

intimado o subscritor daquela peça processual a regularizar a sua 

capacidade para postular em favor do custodiado.

Após regularizado a peça postulatória com instrumento de procuração, 

então, volte-me o feito concluso.

Defiro conforme requerido.

Cumpra.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 477630 Nr: 17457-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO, RENATA VIVIANE 
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DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL WENDER - OAB:10.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662/MT

 Visto

R.hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência do pedido formulado 

através do petitório de fls. 298-99, qual visa redesignação da audiência 

pelas razões consignadas no citado petitório.

POIS BEM.

Apesar da “rapidez” na expedição do mandado de citação, tenho que de 

fato a designação da audiência fica comprometida, já que a resposta à 

acusação não foi apresentada, sendo que nesta peça processual poderá 

ser apresentada o rol de testemunhas, qual evidentemente não haverá 

tempo hábil para cumprimento dessa diligência, cujo fato, per si, já justifica 

o adiamento da audiência, sem mencionar a circunstância de que flagrante 

será o cerceamento de defesa, já que não se observará o prazo para 

apresentação da referida peça processual ocorrerá após audiência de 

instrução, o que é incabível.

Assim sendo, aguarde apresentação das defesas preliminares, quando 

deverá o feito retornar concluso para outras deliberações.

Intime e cumpra.

Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 493989 Nr: 33289-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FERNANDO FLEURY DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO NATAL JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR SOUZA PEREIRA - 

OAB:21.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o patrono do Querelante comprovar o pagamento da 

diligência para o cumprimento dos mandados de intimação, no prazo de 24 

horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 540837 Nr: 32283-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SILVESTRE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO MORES ALVES - OAB:20.483/O, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:20.017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Precatória n.º 32283-40.2018 ( Id. 540837 )

Vistos.

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de inquirição de 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO para o dia 08/10/2018, às 14h:10min.

Int. a testemunha, requisitando seu superior hierárquico (CPP, art.221,§2°)

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva e a data da 

designação da audiência.

Dê ciência ao representante do M. Público e da Defensoria Pública.

Cumpra.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 384467 Nr: 26452-50.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICE KELLY LEITE BARROS, JEANCARLO 

DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586

 No mais, DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 02/10/2018 às 

14hs30min, oportunidade em que será oferecida proposta de suspensão 

condicional do processo ao acusado Jeancarlo de Alencar.INTIMEM-SE 

pessoalmente os acusados.INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a 

Defensoria Pública e/ou o(s) Advogado(s) constituído(s) nos 

autos.INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se com urgência.Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 529238 Nr: 21068-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC, WPDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 VISTOS ETC.

Abra-se vista à defesa para, no prazo de 5 dias, manifestar se tem 

diligências a requerer (art. 427 CPPM).

Abram-se vistas às partes para, no prazo de 8 dias, apresentarem 

alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 526239 Nr: 18152-60.2018.811.0042

 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): THIAGO SATIRO ALBINO, EVALDO MARQUES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA - OAB:7031

 CERTIFICO que é a presente para intimar a Defesa do réu, Thiago Satiro 

Albino, quanto ao teor da decisão de fl. 186 dos autos, a seguir transcrita: 

"VISTOS ETC. Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi 

recebida à fl. 166 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea 

Grande/MT, que declinou da competência em favor deste Juízo, conforme 

decisão de fl. 180. Às fls. 183/185, o Ministério Público com atribuições 

perante este Juízo Militar ratificou a denúncia ofertada às fls. 5/8. Desse 

modo, ratifico todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 4ª Vara 

Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e determino o processamento 

desta ação perante o JUÍZO SINGULAR. De outra feita, constata-se que o 

réu Evaldo Marques De Oliveira foi devidamente citado, conforme certidão 

de fl. 173, o que não ocorreu em relação ao réu Thiago Satiro Albino. 

Sendo assim, requisite-se o comparecimento do réu em cartório para 

citação, nos termos do art. 277 do CPPM, ocasião em que deverá indicar 

defensor ou manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública. 

Outrossim, seguindo entendimento do Pretório Excelso, o interrogatório do 

réu será realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da instrução. 

(STF. Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

03.03.2016 – Info 816). DESIGNO sessão de instrução para o dia 4.2.2019, 

às 16 horas, oportunidade em que será realizada a oitiva da testemunha 

de acusação. Expeça-se o necessário para a realização do ato. Às 

providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 123827 Nr: 3092-62.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 
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MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Avier das Neves - 

OAB:14134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S.I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida na figura de seus 

advogados, para querendo, se manifestar na fase do art. 428 do CPPM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 511747 Nr: 4389-89.2018.811.0042

 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: FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA, MAURINEIDE 

DANTAS DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para:1) DECLARAR a nulidade do ato jurídico de demissão praticado pelo 

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 

desfavor do requerente Francisco Oliveira de Souza;2) DETERMINAR a 

reintegração do autor nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, confirmando a liminar deferida, podendo a Administração Militar 

proceder à sua reforma se for o caso;3) CONDENAR o Estado ao 

pagamento dos proventos que o autor deixou de receber em razão da 

indevida exclusão da corporação, desde a efetivação deste ato até a 

efetiva reintegração, montante que deverá corrigido monetariamente pelo 

IPCA-E e acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta 

de poupança (REsp 1495146/MG, Recurso Repetitivo, Tema 905, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018).Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.Sem custas processuais, consoante o artigo 3°, I da Lei 

Estadual n° 7.603/01.CONDENO o Ente requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação 

(art. 85, §3°, I, do CPC).P. R. I.Tendo em vista que a condenação ainda não 

possui valor certo e líquido (art. 496, §3°, CPC/2015), após eventual 

decurso do prazo para recurso voluntário das partes, proceda-se a 

remessa necessária deste feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com fulcro no art. 496, I, do CPC/2015.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 158503 Nr: 5859-39.2010.811.0042

 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): ANDERSON LUIZ DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:

 VISTOS ETC.

Intime a defesa para, no prazo de 5 dias, adequar o rol de testemunhas ao 

quantitativo indicado no art. 417 §2° do CPPM.

Após, tragam conclusos para ordenação de procedimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 526239 Nr: 18152-60.2018.811.0042

 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): THIAGO SATIRO ALBINO, EVALDO MARQUES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA - OAB:7031

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida à fl. 166 

pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que 

declinou da competência em favor deste Juízo, conforme decisão de fl. 

180.

Às fls. 183/185, o Ministério Público com atribuições perante este Juízo 

Militar ratificou a denúncia ofertada às fls. 5/8.

Desse modo, ratifico todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 

4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e determino o 

processamento desta ação perante o JUÍZO SINGULAR.

De outra feita, constata-se que o réu Evaldo Marques De Oliveira foi 

devidamente citado, conforme certidão de fl. 173, o que não ocorreu em 

relação ao réu Thiago Satiro Albino. Sendo assim, requisite-se o 

comparecimento do réu em cartório para citação, nos termos do art. 277 

do CPPM, ocasião em que deverá indicar defensor ou manifestar o desejo 

de ser assistido pela Defensoria Pública.

Outrossim, seguindo entendimento do Pretório Excelso, o interrogatório do 

réu será realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da instrução. 

(STF. Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

03.03.2016 – Info 816).

DESIGNO sessão de instrução para o dia 4.2.2019, às 16 horas, 

oportunidade em que será realizada a oitiva da testemunha de acusação.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 526239 Nr: 18152-60.2018.811.0042

 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): THIAGO SATIRO ALBINO, EVALDO MARQUES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA - OAB:7031

 VISTOS ETC.

Conceda-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 428471 Nr: 3917-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN FERRAZ BERBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para a Comarca de Água Boa-MT, em 

21/09/2018, via malote digital código de rastreabilidade 81120183677012, 

com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada pela acusação, Dra. 

Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, bem como para, querendo, 

acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 542137 Nr: 33533-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WENDERSON JOSÉ DE SOUZA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM PLANTÃO JUDICIÁRIO.

 Trata-se de pedido de saída do custodiado Wenderson José de Souza 

Silva para acompanhar ao velório de seu genitor.

 Assim dispõe o artigo 120 da LEP:

 Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e 

os presos provisórios poderão obter permissão para sair do 

estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes 

fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, 

descendente ou irmão;

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do 

estabelecimento onde se encontra o preso.

 Observa-se do parágrafo único do citado dispositivo que compete ao 

diretor do estabelecimento apreciar o pedido, não havendo nos autos 

nenhum comprovante de negativa injustificada do referido servidor.

 Deste modo, não conheço do pedido. Entretanto, determino que seja 

comunicado ao diretor do estabelecimento prisional para que avalie e 

decida sobre o requerimento.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505684 Nr: 44699-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia Cristinna Rodrigues - 

OAB:13451, renata moreira de almeida vieira neto debesa - 

OAB:11674/b

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a manifestação ministerial de fl. 194, DESIGNO sessão de 

instrução para o dia 29.11.2018 às 17h30min visando à oitiva da 

testemunha Anderson Pereira Amorim.

 De outra feita, considerando o teor certidão de fl. 191, requisite-se 

escolta para o comparecimento da testemunha na sessão aprazada.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 373079 Nr: 14091-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSÉ MACAÚBAS DE 

ALBUQUERQUE, JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:13.822, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA 

JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida às fls. 

141/144, tendo o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT 

declinado a competência em favor desta Vara especializada à fl. 326.

Às fls. 331/333, o membro do Ministério Público com atribuições perante 

este Juízo Militar ratificou a denúncia ofertada às fls. 4/18 em desfavor 

dos policiais militares GILSON JOSÉ MACAÚBAS DE ALBUQUERQUE e 

JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR.

Deste modo, RATIFICO todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 

7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, inclusive os decisórios, 

determinando o processamento da ação penal perante o JUÍZO 

SINGULAR.

 Por conseguinte, DESIGNO sessão de instrução para o dia 18.3.2019 às 

15 horas visando os interrogatórios dos réus.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 140924 Nr: 8264-82.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSILENE SILVA SOUZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR GUSTAVO ADOLFO 

ALMEIDA ANTONELLI - OAB:OAB/MT Nº 10.04, DR. GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT Nº 17.80

 Autos Código 140924 Feitas estas constatações, considerando o uso 

moderado por parte da acusada para repelir a injusta agressão, que no 

entanto, foi suficiente para tal fatalidade, entendo que as circunstâncias 

nas quais o fato típico foi praticado pela acusada é causa de exclusão de 

ilicitude, razão pela qual, nos termos do art. 25 do Código Penal, c/c art. 

415, inciso IV, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e 

aplico a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA à acusada WILSILENE SILVA SOUZA DA 

COSTA, pela imputação no delito previsto no art. 121, § 2° incisos, I e IV do 

Código Penal, em desfavor da vítima Diogo Lemes da Costa. Dê-se vistas 

ao Ministério Público, intime-se a defesa e pessoalmente a acusada. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se que arquive-se com as cautelas de 

praxe. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Flávio Miraglia 

Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 100051 Nr: 5601-34.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CÉSAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

Chamo feito a ordem para REVOGAR o despacho de fl. 239.

Diante da insistência do Ministério Público (fl.232), DESIGNO o dia 26 de 

novembro de 2018, às 15h, para a oitiva das testemunhas faltantes Adiel 

Augusto de Moraes e Jaciane Cristina de Moraes. Na oportunidade, será o 

réu interrogado.

DETERMINO que seja feito contato com a 4° Vara Criminal desta Comarca, 

para informar se Adiel Augusto de Moraes está recluso, caso a resposta 

seja negativa, intime a testemunha conforme pronunciamento ministerial.

 HOMOLOGO a desistência da testemunha Zacarias Barbosa Pinto.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437755 Nr: 14163-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX PINHEIRO BOMFIM, MARCEL PINHEIRO 

BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7.359

 Código: 437755

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que as respostas iniciais dos acusados 

(fls.149/151) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, referentes à ação, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Ademais, foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, são inadequadas neste momento processual e serão apreciadas 
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oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no final da 

primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 18 de Outubro de 2018, às 14h30, para 

realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata o 

artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Julho de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518899 Nr: 11099-28.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BENEDITO GONÇALVES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de CARLOS 

BENEDITO GONÇALVES MORAES, brasileiro, solteiro, desempregado, 

nascido em 13.05.1999, natural de Cuiabá/MT, inscrito no RG sob o nº 

27744655 SSP MT e no CPF sob o nº 063.291.641-93, filho de Luiz Carlos 

de Souza Moraes e Maria de Fátima Gonçalves da Silva, residente na Rua 

F2, nº. 209, Bairro Bela Vista, Cuiabá/MT, no patamar de 02 (dois) anos e 

06 (seis) meses de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a 

pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, 

caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, 

fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos(...) SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 

(duas) penas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à 

comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e 

fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.Considerando que o condenado 

CARLOS BENEDITO GONÇALVES MORAES deverá cumprir sua pena no 

regime aberto, CONCEDO-LHE o direito de aguardar em liberdade o 

processo e julgamento de eventual recurso, determinando seja 

imediatamente expedido ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor(...)Com 

relação ao revólver marca “TAURUS .38 – Série VG28823”, DEIXO de 

deliberar a respeito, posto que a competência para decidir sobre sua 

finalidade pertence a 5ª Vara Criminal de Cuiabá (Autos de Cód. 524464). 

Oficie-se o Setor de Apreensões para regular vinculação.Considerando 

que o condenado aguardará em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514228 Nr: 6755-04.2018.811.0042

 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): TATIANE SEVERO DOS SANTOS, ROGÉRIO 

GONÇALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Em análise detida dos autos, verifico que o acusado ROGERIO 

GONÇALVES DE MORAES não foi interrogado no dia 19.09.2018 (fl. 

126/127), em face da informação de que foi transferido para a 

penitenciária de Rondonópolis (fl. 99), razão pela qual foi determinada a 

expedição de carta precatória para tal finalidade.

Ocorre, todavia, que após o término das audiências, a o Setor de 

Carceragem do Fórum de Cuiabá informou que o referido denunciado foi 

recambiado para ser interrogado pela PCE.

Em vista disso, DESIGNO o dia 26.09.2018, às 16:30 horas, 

exclusivamente para interrogatório do acusado ROGERIO GONÇALVES DE 

MORAES.

De consequência, REVOGO a determinação referente a expedição de 

carta precatória, devendo ser cumpridas as demais deliberações 

constantes à fls. 126/127.

Intime-se todos para o ato, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa, expedindo o necessário para atendimento.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 534974 Nr: 26663-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO EMILIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Vistos, etc.

Em atenção à manifestação do acusado Leandro Emiliano de Jesus à fl. 55 

e que o Dr. Joel Feliciano Moreira - OAB/MT 6833 defendeu o acusado em 

sede de audiência de custódia, intime-se referido patrono para, no prazo 

legal, apresentar a defesa preliminar em favor do denunciado.

Caso decorra o prazo sem manifestação, intime-se o réu para 

regularização da representação processual, sob pena de nomeação de 

defensor dativo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 503871 Nr: 42902-63.2017.811.0042

 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): CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS, 

RENATO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 Intimação do resumo da sentença de fls. 213/231: [...] ISTO POSTO e por 

tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, 

nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o 

art. 28, da Lei n. 11.343/06 o delito de tráfico de drogas imputada aos réus 

RENATO GONÇALVES PEREIRA, brasileiro, convivente, pedreiro, natural 

de Alto Araguaia/MT, nascido em 15.01.1981, filho de João Pereira dos 

Santos e Iraides Gonçalves, residente e domiciliado na Rua Comodoro, 

quadra 30, Casa 10, Bairro: Dr. Fábio, em Cuiabá/MT e CARLOS ALBERTO 

PEREIRA SANTOS, vulgo ‘Prenha’, brasileiro, casado, ajudante de serviços 

gerais, natural de Cuiabá/MT, nascido em 04.05.1985, portador do RG n. 

1710461-0 SSP/MT e cadastrado no CPF n°. 754.957.321-20, filho de 

Lionay Pereira Santos de Jesus, residente e domiciliado na Rua Comodoro, 

quadra 30, Casa 07, Bairro Dr. Fábio, em Cuiabá/MT. Em vista do resultado 

do julgamento dos autos, REVOGO as prisões preventivas e DETERMINO a 

imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de RENATO 

GONÇALVES PEREIRA e CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS, se por 

outro motivo não tiverem que permanecerem presos.

[...] No mais, DEFIRO a restituição dos valores e objetos relacionados no 

auto de apreensão de fl. 19, desde que vinculados nestes autos, aos 

respectivos proprietários, conforme relacionado no boletim de ocorrência 

de fls. 16/17, a serem retiradas no prazo de até 90 dias, a contar do 

trânsito em julgado, sob pena de perdimento em favor da União (CPP, art. 

122).[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 499983 Nr: 39046-91.2017.811.0042

 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): GILCLER ALCINO SABAINI DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODOLFO NOVAES 

COSTA - OAB:7436

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado GILCLER ALCINO SABANI DE 

SOUZA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia ___/___/___, às 

___:___ horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.Intimem-se o acusado, as testemunhas 

arroladas na denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça e à Defesa (via DJE).Outrossim e por entender relevante para o 

esclarecimento da verdade real, ACOLHO o pedido defensivo para 

realização de perícia quanto à eficiência da balança de precisão 

apreendida (Digital Scale – fl. 62/63), devendo ser encaminhada à POLITEC 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, ser formulado e enviado o laudo 

pericial correspondente.Expeça-se o necessário.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 521963 Nr: 13950-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de BENEDITO 

EDSON DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, servente, nascido em 

03/09/1989, natural de Cuiabá/MT, portador do RG n. 16204743 SSP/MT e 

inscrito no CPF n. 737.237.701-34, filho de Benedito Edson de Oliveira e 

Joana da Cruz, residente e domiciliado na Rua Moacir de Freitas, n. 29, 

bairro Santa Angelita, em Cuiabá/MT, no patamar de 06 (Seis) anos de 

reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 

(Seiscentos) dias, que atento ao art. 60, “caput”, do Código Penal e 

ponderando a situação sócio-econômica do condenado, fixo valor do 

dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.FIXO o regime prisional de início no SEMIABERTO.Considerando que 

o sentenciado iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto, 

PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso, devendo, para tanto, ser expedido ALVARÁ DE 

SOLTURA em seu favor.DETERMINO a incineração da substância 

entorpecente apreendida.Com relação a corrente e celular apreendido (fl. 

18), com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição 

Federal, no art. 63 da Lei n. 11.343/06 e no art. 91, inciso II, “b”, do Código 

Penal, DECRETO seu perdimento em favor da União, como efeito da 

condenação.Por se tratar de processo que o regime inicial foi fixado no 

fechado e o condenado aguardará preso o julgamento de eventual 

recurso, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, 

DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, 

na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.CONDENO o 

réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, posto que 

não demonstrada sua precária situação financeira e ademais, foi 

defendido por advogado particular.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 21 de setembro de 

2018. Renata do Carmo EvaristoJuíza de Direito em Subst. Legal

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 435517 Nr: 11753-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Trajano Filho - 

OAB:7.098

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ANTONIO 

TRAJANO FILHO OAB/MT 7.098, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 134/136, bem como para que apresente o endereço do 

réu para que este seja intimado da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 302076 Nr: 39-05.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos.

Transitada em julgada a sentença de absolvição imprópria e expedida a 

guia de execução, certificou-se a existência de bens apreendidos e 

vieram-me os autos conclusos para decisão.

Conforme consta em Termo de Exibição e Apreensão de fl. 24 constam 

apreendidos nos autos um RG em nome do réu e uma faca de cozinha tipo 

peixeira, a qual fora utilizada para execução do crime.

Quanto ao documento, considerando sua natureza, intime-se o curador do 

réu (observando o endereço constante no mandado de fl. 199) para que o 

retire no setor de apreensões desta Comarca, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de destruição.

No que se refere à arma branca apreendida, verifico que em mais nada 

importa para a solução da lide, de modo que, nos termos do artigo 1.478 

da CNGC, determino que seja oficiado ao Juiz Supervisor da Seção de 

Depósito de Armas informando-o acerca do trânsito em julgado da 

sentença e solicitando as providências legais cabíveis, no sentido de 

providenciar sua destruição e baixa nos livros de registros e registros no 

site do CNJ.

Cumprido o disposto acima, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 520822 Nr: 12884-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

WELLINGTON SILVA OAB/MT 5.354, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 307547 Nr: 5920-60.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDV, EJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT, TATIANE DE BARROS MAGALHÃES - 

OAB:13933/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Eduardo Jader Nagi, Rg: 00001017446 SSP GO Filiação: 

José Cassio Nagi e Edileuza Maria Dantas, data de nascimento: 

27/04/1990, brasileiro(a), natural de Maringa-PR, solteiro(a), vendedor, 

Endereço: Rua Santa Terezinha, 85, Bairro: Dom Aquino, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do réu para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 353/357.

Resumo da inicial:Assim agindo, os denunciados EDUARDO JABER NAGI e 

DOUGLAS CAMPOS DE VASCONCELOS se encontram incursos nas 
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penas dos artigos 213, § 1º, c/c art. 225, parágrafo único, ambos do 

Código Penal.

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, com 

fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para o fim de 

ABSOLVER os réus DOUGLAS CAMPOS DE VASCONCELOS E EDUARDO 

JABER NAGI, devidamente qualificados, das acusações que lhe foram 

imputadas, em virtude da inexistência suficiente de provas.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 366354 Nr: 6258-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natali Akemi Nishiyama - 

OAB:19082

 (...)Por outro lado, considerando que a defesa insistiu na oitiva das 

testemunhas arroladas nos presentes autos, as quais não foram ouvidas 

nos autos em apenso, em atenção ao principio do contraditório e da ampla 

defesa, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/02/2019 às 15h00min.Tendo em vista que o Ministério Público 

manifestou contrário à realização de audiência, bem como que as 

testemunhas por ele arroladas foram todas ouvidas nos autos em apenso, 

no ato serão ouvidas apenas as testemunhas de defesa. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas pela defesa.Testemunhas residentes fora 

da comarca, se houver, deverão ser ouvidas por Carta Precatória, a qual 

deverá ser expedida com prazo de 30 (trinta) dias para seu 

cumprimento.Expeça-se o necessário para a realização do 

ato.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 538928 Nr: 30457-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANITO PINTO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Tales Passos de 

Almeida OAB/MT 15217 para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 09/10/2018, às 13:35 horas, nos autos em apreço

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 540855 Nr: 32296-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALMEIDA BORGES - 

OAB:52.124/GO

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, LUCIANA 

ALMEIDA BORGES OAB/GO 52.124, para que tome ciência da audiência 

designada para o dia 09 de outubro de 2018 às 13h50min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 166899 Nr: 14202-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FÉLIX DOS SANTOS - 

OAB:25065, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:, PAULO 

HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados JOÃO GABRIEL 

SILVA TIRAPELLE OAB/MT 10.455, e PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB/MT 8.337 para audiência de Instrução e julgamento designada para o 

dia 22/01/2019, às 15:00 horas, nos autos em apreço

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 135394 Nr: 3011-16.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAZUYOSHI UEMURA, RENÊ DOS SANTOS 

OLIVEIRA, RONALDO LUIZ MATEUS, VALDOMIRO FERNANDES DA SILVA, 

LAERTE BOTELHO FEIJÓ, LUPÉRCIO AUGUSTO DE CAMPOS, FRANCISCO 

DIAS LOURENÇO, AILTO FERNANDES DE OLIVEIRA, ONÉSIMO MARTINS 

DE CAMPOS, EDIVALDO TAVARES VILELA, ERIVALDO VICENTE PEREIRA 

JUNIOR, ROSELI APARECIDA DE SOUZA, JOSÉ FIRMINO DA SILVA, 

WALDECIR LOHN, BENEDITO CARLOS BRITO UEMURA, LUCAS FARIAS 

SOUZA, ADELBAR CASTELLARO JUNIOR, JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, 

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RAFAEL JUNIOR DA SILVA CAMARÃO, 

MÁRIO MÁRCIO UEMURA MEIRA, GISSELMA BENEDITO BRITO UEMURA, 

PEDRO SINGER KURUMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELBAR CASTELLARO 

JUNIOR - OAB:123046, ALMAR BUSNELLO - OAB:12213/MT, Aluísio 

Fabiano Meira - OAB:634/MT, ANDRÉ FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:OAB 19645, Barbara Souza Silva Monteiro - OAB:15833, BENTO 

EPIFANIO DA SILVA FILHO - OAB:9461/MT, BRUNO CARVALHO 

WICHOCKI - OAB:19551/MT, CARLOS ALBERTO VIEIRA DA RICHA - 

OAB:11.101, CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA - OAB:1938, 

CARLOS EDUARDO FEGURI - OAB:11186, CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - 

OAB:3237-B/MT, CLAUDIO CARDOSO FÉLIX - OAB:12.004, DANIEL 

MULLER DE ABREU LIMA - OAB:6.177, DANIELA HELIODORO QUEIROZ 

- OAB:24.383/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, Édio Carlos Machado - OAB:4.130 SC, 

EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:12175, EGYDIO DE SOUZA NEVES 

- OAB:342, ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - OAB:2814/MT, FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, HUGO ANDRADE COSSI - 

OAB:110521, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692, LAERCIO 

GILBERTO LEHNEN - OAB:7989, Luciana Martinha Hardman da Silva - 

OAB:13270, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997, 

RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301/MT, RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137

 Autos nº. 3011-16.2009.811.0042 – ID 135394

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor 

Kazuyoshi Uemura e Outros, cujos autos se encontram na fase de 

alegações finais.

 I – Compulsado detidamente os autos, observa-se que o acusado 

Kazuyoshi Uemura, não foi intimado pessoalmente por estar em São 

Paulo/SP, para realizar tratamento de saúde.

Assim sendo, determino que seja expedido novo mandado de intimação 

para o acusado para querendo constitua novo patrono, ou informar a 

impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dia.

Decorrido o prazo sem manifestação, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso para continuar no patrocínio do 

acusado, a qual deverá ser intimada para apresentar as alegações finais.

II – Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu seja realizada a 

intimação da acusada Gisselma Benedita Brito por edital, em razão da 

acusada não residir no endereço descrito no mandado.

Desta forma, acolho o parecer do ministerial de fls. 14.623, e determino 

que seja a acusada Gisselma Benedita Brito intimada por edital, para 

querendo constitua novo patrono, ou informar a impossibilidade de fazê-lo, 

no prazo de 15 (quinze) dia.

Passado o prazo sem manifestação, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso para continuar no patrocínio do 
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acusado, a qual deverá ser intimada para apresentar as alegações finais.

III – Intime-se a defesa constituída pelo acusado Francisco Dias Lourenço 

às fls. 14623, para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

IV – Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para se manifestar sobre 

o pedido formulado pela Polícia Rodoviária Federal às fls. 14.599/14.604, e 

sobre o teor da certidão de fls. 14.613.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 520727 Nr: 12792-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDMDA, JPODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como, 

conforme r. decisão de fls. 141/141v., impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as defesas dos acusados para que se manifestem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a necessidade de realização de 

diligências complementares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 466132 Nr: 5983-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO LEITE PINHEIRO, RICARDO 

DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0, ROGERIO RAMOS 

VARANDA JUNIOR - OAB:13674, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - 

OAB:21606/0MT, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Autos nº. 5983-75.2017.811.0042 – ID 466132

Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Jonas Souza Gonçalves Junior, Thiago Antônio Leite Pinheiro e Ricardo de 

Barros Del Barco Júnior, cujos autos encontram se na fase recursal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu que o acusado 

Jonas Souza Gonçalves Junior seja intimado, por edital, para constituir 

novo advogado para patrocinar sua defesa e, consequentemente, 

oferecer suas razões recursais.

Desta forma, acolho o parecer ministerial de fls. 615, e determino que o 

acusado Jonas Souza Gonçalves Junior seja intimado, por edital, para 

constituir novo advogado, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, nomeio a Defensoria 

Pública para atuar na defesa do acusado, devendo o Defensor Público 

que atua nesta Vara ser intimado para apresentar as razões recursais.

Com as razões recursais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça com as homenagens e respeito deste Juízo.

Com a manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 477106 Nr: 25423-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR FERNANDO DOS SANTOS NAZARIO, 

JAMILLE PAULA GLUCHOWSKI, MÁRCIO JOSÉ DA SILVA, RODRIGO 

RODRIGUES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSE DA SILVA - 

OAB:9053, ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - OAB:5906/MT, Ariane de 

Souza Monaro - OAB:13.094-B, ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, JOSÉ CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, ROSELLO FRANSOSI - 

OAB:6.222

 Autos nº. 25423-67.2011.811.0042 – ID 477106

Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor dos 

acusados HIGOR FERNANDO DOS SANTOS, MÁRCIO JOSÉ DA SILVA, 

JAMILE PAULA GLUCHOWSHI e RODRIGO RODRIGUES CORREA.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a Primeira Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferiu acordão 

declarando extinta a punibilidade da apelante JAMILE PAULA 

GLUCHOWSHI e proveu em parte o recurso dos demais réus.

Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Quanto ao acusado Rodrigo Rodrigues Correa, nota-se que foi expedido 

guia de execução provisória às fls. 2191, assim, ante ao transito em 

julgado do acordão proferido às fls. 2280/2309, comunique-se o Juízo da 

Execução Penal.

Em relação aos demais acusados, expeça-se guia de execução, 

encaminhando-a ao Juízo de Execução Penal competente, nos termos do 

acórdão de fls. 2280/2309.

 Por fim, ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e 

baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de setembro 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1031573-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. S. D. O. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1031573-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FABIANA 

HELLEN SOUZA DE OLIVEIRA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: JORGE ALLAN MOREIRA DOS SANTOS 

Medida Protetiva n.º 1031573-90.2018.8.11.0041 VISTOS. Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas, requerido por FABIANA HELLEN 

SOUZA DE OLIVEIRA 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 pela 

prática de dois crimes apenados pelo Código Penal (LESÃO CORPORAL), 

por parte do requerido JORGE ALLAN MOREIRA DOS 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 os pedidos da ofendida, determinando: 

SUSPENSÃO DA POSSE E/OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE 

FOGO, devendo ser comunicado ao órgão competente, inclusive para que 

se proceda o necessário para sua apreensão (art. 22, I, § 2º, da Lei nº 

11.340/2006). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 
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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 FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

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. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO 

AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, 

VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL (art. 24, II, e 

seu parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), devendo ser oficiado aos 

Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá acerca da presente restrição. 

Em havendo bens em outras localidades, deverá a vítima informar nos 

autos para que os Cartórios respectivos possam ser oficiados. Por outro 

lado, INDEFIRO o pedido de PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PROVISÓRIA, 

MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL, POR PERDAS E DANOS MATERIAIS, tendo 

em vista que a vítima não indicou os danos materiais que suspostamente 

foram suportados, não realizando qualquer indício de prova que pudesse 

embasar a obrigação de prestar garantia para o pagamento de uma 

eventual e posterior indenização, como consequência do ato ilícito 

perpetrado. Ainda, INDEFIRO os pedidos de AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA e 

AFASTAMENTO DA OFENDIDA, eis que o contexto fático apresentado 

informa que as partes já se encontram residindo em locais diferentes, o 

que demonstra ser desnecessária a medida no presente caso concreto. 

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. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. DESIGNO o dia 23/10/2018 às 14h30min para a realização de 

Audiência de Conciliação. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE 

SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

PLANTÃO. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. 

Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição 

Legal Requerente: FABIANA HELLEN SOUZA DE OLIVEIRA, Endereço: Rua 

Vinte e Quatro, nº 11, quadra 27, bairro Tancredo Neves, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99309-6389. Requerido: JORGE ALLAN MOREIRA DOS 

SANTOS, Endereço: Rua 43, nº 01, quadra 52, setor 03, bairro CPA III, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99319-0887.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026829-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (ADVOGADO(A))

H. C. G. M. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. A. (REQUERIDO)

P. J. L. D. O. (ADVOGADO(A))

R. M. B. M. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1026829-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELLEN 

CRISTINA GOMES MOYA ARAUJO REQUERIDO: ROBINSON DE 

CARVALHO ARAUJO VISTOS. Trata-se de Embargos de Declaração na 

“AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO 

LIMINAR” proposto por HELLEN CRISTINA GOMES MOYA ARAUJO em 

desfavor da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No 

dia 04/09/2018 a parte requerente requereu a emenda a inicial para 

retificar o valor da causa para R$ 700.000,00 (Setecentos mil Reais). 

Posteriormente, o pedido de emenda foi deferido por este juízo, porém com 

o indeferimento da gratuidade de justiça. EIS O RELATO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando a decisão embargada, verifico que 

razão não assiste á embargante, por não haver nela nenhum dos vícios 

descritos no art. 1022 do CPC. Importante destacar que os embargos de 

declaração tem natureza jurídica de instrumento processual colocado à 

disposição das partes para a correção de vícios formais da decisão, com 

o objetivo de aprimorar a qualidade formal dessa decisão e como 

consequência a qualidade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, os 

incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram as quatro espécies de 

vícios passíveis de correção por meio dos embargos de declaração: 

obscuridade e contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 

1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo CPC). Dessa 

forma, pelos embargos de declaração não se pretende a reforma ou a 

anulação da decisão, função dos recursos, mas somente o seu 

aclaramento ou complementação, devendo ser afirmado de forma clara e 

expressa qual o vício apresentado na decisão embargada. Nesse ínterim, 

a parte embargante não destacou qualquer vício em seu pedido, pugnando 

tão somente pela reforma da decisão com a concessão de justiça gratuita, 

tendo em vista a baixa renda da parte AUTORA. Assim, verifica-se que o 

fundamento não configura qualquer das hipóteses de cabimento do 

instrumento processual utilizado, especialmente pela ausência de qualquer 

vício suscitado pela autora, motivo pelo qual o presente instrumento deve 

ser rejeitado. De modo diverso, considerando que a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça depende da insuficiência de recursos 

da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários, essa insuficiência de recursos deve ser caracterizada pelo 

sacrifício à manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de 

serem exigidos tais adiantamentos. Nesse contexto, importante elencar 

que a parte autora é servidora pública federal, auferindo a remuneração 

mensal de mais de 07 (sete) mil reais, valor bastante superior à média da 

população brasileira, no entanto, o valor dos bens que compõem a inicial 

totalizam cerca de R$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), acarretando 

custas no montante de R$ 10.848,67, impossibilitando o ingresso com a 

demanda. Assim, exigir o pagamento do referido adiantamento 

caracterizaria um sacrifício à manutenção da própria parte ou de sua 

família, devendo ser concedido a oportunidade a gratuidade da justiça. 

Ressalte-se que o parcelamento previsto no art. 98, §6º, do CPC não se 

mostra suficiente para cessar o sacrifício imposto no caso de se exigir 

prévio pagamento, sobretudo porque os §§ 6º, 7º e 8º do art. 468 das 

Normas Geras da Corregedoria-Geral da Justiça estabelecem que o 

parcelamento deve ser realizado em, no máximo, 06 (seis) parcelas. Por 

tais motivos, verificando-se a inexistência de qualquer das hipóteses 

previstas no art. 1022, do CPC, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. De outro lado, considerando a impossibilidade da parte 

autora em realizar o pagamento das custas, CONCEDO o benefício da 

gratuidade da justiça previsto no art. 98, do CPC. Processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA, em cumprimento ao disposto no art. 189, inciso II, 

do CPC. PROMOVAM-SE as anotações necessárias, em relação aos 

benefícios da Justiça Gratuita deferidos e ao procedimento das ações de 

família (art. 693 e seguintes, do CPC). Passo a analise do pedido de tutela 

de urgência. A requerente pugna que seja determinado ao requerido que 

deposite na conta corrente da mesma o valor para custar o pagamento do 

montante de 50% das parcelas do imóvel bem como 50% do condomínio e 

eventuais despesas que o imóvel venha a apresentar (IPTU, Taxas, etc...). 
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Ao tratar da tutela de urgência, o artigo 300, caput, do CPC, estabelece 

como requisitos para a sua concessão a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estabelecendo 

ainda em seu § 3.º, a impossibilidade de concessão quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a despeito 

das alegações da parte autora, não verifico, por ora, o preenchimento dos 

requisitos necessários para o deferimento da tutela pleiteada na inicial. Isto 

porque, não restou demonstrado nos autos, em sede de cognição 

sumária, o fumus boni iuris, especialmente porque a própria requerente 

afirma que está na posse exclusiva do bem, o que ocorreu mediante 

decisão judicial proferida nos autos da medida protetiva 

1026277-03.2018.8.11.0041 que determinou o afastamento do requerido 

do lar. Assim, considerando que a requerida está na posse exclusiva do 

imóvel, deve a mesma arcar sozinha com as despesas dele, sobretudo 

porque o requerido foi afastado do lar, sendo obrigado a procurar outra 

residência e realizar o pagamento da mesma. Ademais, o periculum in 

mora também não ficou comprovado, mormente porque a requerida é 

servidora pública federal, auferindo uma remuneração mensal de mais de 

R$7.000,00 (sete mil reais), não restando demonstrado a impossibilidade 

de realizar o pagamento das parcelas do imóvel localizado na Av. São 

Sebastião, 1617, Apt 201, Torre 01, Goiabeiras, Cuiabá-MT – CEP 

78.045-002. Por tal motivo, INDEFIRO o PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA por entender ausentes o periculum in mora e o 

fumus boni iuris. Outrossim, DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 

15/10/2018 às 14h00min, nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes 

do Código de Processo Civil, destacando que a parte autora já manifestou 

expressamente desinteresse na composição consensual, podendo a parte 

requerida pugnar pela seu cancelamento em caso de concordância. 

CITE-SE o réu e INTIMEM-SE as partes para comparecerem na audiência a 

ser designada. CONSIGNE-SE, que o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou do réu, à audiência de conciliação, será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa, nos 

termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como, que no ato as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. CONSIGNE-SE, ainda, 

que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo requerido, especialmente porque a parte 

autora já manifestou expressamente desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo 

contestada a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC). 

OBSERVE-SE o disposto no art. 695 do CPC, por se tratar de ação de 

família, em especial ao seu §1º que consta que “o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários para a realização da audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a 

citação ser feita na pessoa do réu (§3º) e com antecedência de 15 

(quinze) dias da data designada para a audiência (§2º). INTIME-SE a parte 

requerente através de seu Advogado via DJE. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 

10 de setembro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza 

de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519447 Nr: 11607-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER FRANÇA DE OLIVEIRA, Filiação: 

Josefina Benvinda França e Dorival Pedro de Oliveira, data de nascimento: 

30/06/1985, brasileiro(a), natural de Corumbá-MS, convivente, garçom. 

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 Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por KATELIN DA SILVA RODRIGUES, 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( AMEAÇA E 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO), por parte do requerido EDER FRANÇA 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 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 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). 

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 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 28.05.2018, às 14h00, 

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, 13 de abril de 2018. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito
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Despacho: Medidas Protetivas n. 11607-71.2018.811.0042 

(Cód.519447)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

EDER FRANÇA DE OLIVEIRA, acerca das medidas protetivas deferidas às 

fls. 13/16, 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, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 499312 Nr: 38431-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIELTON SANTANA, brasileiro(a), 

solteiro(a), Telefone 65 99267-8542. 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 Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ARIVANIA FERREIRA 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 nos crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA, INJÚRIA e 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE), por parte do requerido ELIELTON 

SANTANA, 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). 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. 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, 23 de 

outubro de 2017. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 37431-04.2017.811.0042 

(Cód.499312)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

ELIELTON FERREIRA DA SILVA, acerca das medidas protetivas deferidas 

às fls. 12/13, 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, 04 

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, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 497725 Nr: 36889-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LHDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMILSON DIOGO NUNES LEMES, Cpf: 

16183606120, Rg: 544789, Filiação: Emiliano Diogo Lemes e Eulina Nunes 

Lemes, data de nascimento: 17/10/1955, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), serviços gerais, Telefone 3675-4088. 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 Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por LUCI HELENA DE AMORIM LEMES, 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), por parte do 

requerido ADEMILSON DIOGO NUNES LEMES, 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 LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVENCIA. (art. 22, II, da Lei nº 

11.340/06). 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 FREQÜENTAR 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 
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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. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 11 de outubro de 2017. Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 36889-48.2017.811.0042 

(Cód.497725)VISTOS.Primeiramente indefiro o requerimento Ministerial de 

fls.32, 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 ADEMILSON DIOGO NUNES 

LEMES, acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 13/15, 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, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474219 Nr: 14126-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODENILSON ARRUDA DE ALMEIDA, 

Filiação: Maria de Tal e Adenil Oliveira de Almeida, 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: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ANALUCE DE FIGUEIREDO DIAS, 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 (INJURIA e AMEAÇA), por 

parte do requerido ODENILSON ARRUDA DE ALMEIDA, 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). 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. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se.

Despacho: Cód. 474219VISTOS.Determino a citação/intimação por edital 

do requerido ODENILSON ARRUDA DE ALMEIDA, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 15/16, 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, 18 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, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418733 Nr: 24022-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MACHADO BISNETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO MACHADO BISNETO, Cpf: 
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03870883189, Rg: 1672018-0, Filiação: Francisco Machado Neto e 

Petrolina Vitoria de Oliveira, data de nascimento: 15/10/1984, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 993075646. 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 FRANCISCO MACHADO BISNETO pela 

prática, em tese, do crime tipificado no art. 147, c.c art. 61, II, “f” do Código 

Penal, contra a vítima GREICE PINTO DE ALMEIDA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  2 4 0 2 2 - 9 1 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.418733)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 90.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado FRANCISCO MACHADO BISNETO, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 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, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460898 Nr: 719-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS MOREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - CAMPUS 

PANTANAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO LUIS MOREIRA DE PAULA, 

Cpf: 96464763172, Rg: 119701499, Filiação: Antonio Francisco de Paula e 

Enildes e Lourdes de Moreira de Paula, data de nascimento: 08/05/1982, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), polimento de veiculos, 

Telefone (65) 3028-3446. 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. INTIMAR O RÉU DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu FERNANDO LUIS MOREIRA DE PAULA, 

brasileiro, divorciado, natural de Cuiabá-MT, filho de Antonio Francisco de 

Paula e Enildes de Lourdes Moreira de Paula, portador do RG n. 1196889-3 

SSP/MT e CPF n 964.647.631-72, residente e domiciliado na rua Ozorio 

Duque Estrada, n. 290, bairro Araés, nesta comarca de Cuiabá/MT, 

apenas nas sanções previstas no art. 21 (vias de fato) do Decreto-lei 

3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 65, III, alínea “d”, ambos do 

Código Penal, ABSOLVENDO o acusado em relação ao crime de ameaça, 

previsto no art. 147, do Código Penal.A pena prevista para a contravenção 

de vias de fato, é de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou 

multa, nos termos do artigo 21 do Decreto-lei 3.688/41.Atenta ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é 

tecnicamente primário e não registra formalmente maus antecedentes; o 

grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos 

nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua 

personalidade, da circunstância e da consequência do delito ou se os 

motivos são justificáveis, o que deve ser interpretado em favor do 

acusado; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 

delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em 

nada pode agravar a pena a ser aplicada ao acusado.De outro lado, a 

conduta social deve ser aferida de forma negativa em razão da extensa 

lista de antecedentes criminais (fls. 45), em sua maioria de processos já 

encerrados, mas se destacando os autos da ação penal n. 

15289-39.2015.811.0042 (cód. 410576) e do inquérito policial n. 

5067-69.2014.811.0002 (cód. 336661, comarca de Várzea 

Grande/MT).Considerando tais circunstâncias fixo-lhe a pena base em 24 

(vinte e quatro) dias de prisão simples, para a contravenção penal de vias 

de fato. E reconheço as circunstâncias agravantes, contidas no art. 61, II, 

alíneas “f” do Código Penal, na proporção de 1/6 (um sexto), incidente 

sobre a pena-base, motivo pelo qual aumento a pena em 04 (quatro) dias 

de prisão simples.Reconheço a atenuante da confissão espontânea, posto 

que, foi feita perante este juízo, e, nos termos do artigo 65, alínea “d” do 

Código Penal, atenuo a pena em 5 (cinco) dias de prisão simples, ou seja, 

1/6 (um sexto).Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 23 (vinte e três) 

dias de prisão simples, uma vez que não há outras agravantes,/atenuante, 

nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, 

por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração 

penal.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o 

disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a hipótese 

do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no 

âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No 

que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado 

algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer 

o valor indenizatório.Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais por ser pobre na forma da lei. Transitada em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 23 de novembro de 2017.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, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490290 Nr: 29729-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANILO LEME MARQUES, Filiação: Vera 

Alice Neves Lemes Marques e Natal, data de nascimento: 06/10/1987, 

brasileiro(a), natural de Osasco-SP, convivente, Telefone 65 9 9955-5287. 

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: LARISSA FRANCISCA DOS SANTOS formulou perante a 

Autoridade Policial Pedido de Medidas Protetivas em relação ao agressor 

DANILO LEME MARQUES. Ressai do pedido que a vítima e o agressor 

convivem em união estável há um ano e quatro meses e dessa união têm 

uma filha de três meses de idade. Alega que na data de ontem, em meio a 

uma discussão verbal, o convivente passou a agredi-la fisicamente com 

socos nas regiões da face, pernas e pescoço, além de mordê-la nas 

pernas e nos braços, deixando lesões aparentes. Afirma não ser a 

primeira vez que é agredida pelo companheiro, mas apenas nessa 

oportunidade teve coragem para denuncia-lo. Por fim, a vítima relata que 

populares presenciaram as agressões e tentaram ajuda-la segurando o 

agressor, porém ele conseguiu foragir do local. Assim, temendo pela 

integridade física e psíquica, a vítima requer o deferimento das medidas 

protetivas de urgência e manifesta o desejo de representa-lo 

criminalmente. É a síntese. Decido: Trata-se de medida cautelar requerida 

nos termos do art. 18 da Lei n° 11.340/06 que numa análise perfunctória 

dos fatos trazidos à apreciação judicial, vejo configurado o cabimento, 
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necessidade e urgência das medidas protetivas pleiteadas. É caso de 

violência doméstica, praticada por Danilo Leme Marques contra a 

companheira, o que não deve contar com a complacência do Poder 

Judiciário. Nesse contexto, é indispensável que a Justiça dê segurança de 

sobrevivência das vítimas, possibilitando que esta desenvolva suas 

atividades laborais, sociais e familiares sem riscos e sem transtornos para 

si. E, para tanto, imperioso é a aplicação de medidas protetivas. Assim, 

obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), da segurança (art. 5º, caput), da assistência à família (art. 226, § 8º 

da CF) e da proteção, conforme disciplina o art. 1º da Lei 11.340/06, defiro 

as seguintes medidas protetivas: • Afastamento do agressor do lar, 

domicílio ou local de convivência da vítima; • Proibição do agressor de se 

aproximar da vítima, no limite mínimo de 500 m; • Proibição do agressor de 

manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; • 

Proibição do agressor de frequentar a residência e local de trabalho da 

vítima; Quanto às demais medidas requeridas, não vejo a urgência 

necessária para que sejam analisadas no plantão judiciário, devendo ser 

decididas pelo juiz da Vara competente. Comunique-se o MP (art. 19, § 1º 

da Lei 11.340/06). Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Distribua-se, 

oportunamente, ao juízo competente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

19 de agosto de 2017. Monica Catarina Perri Siqueira Juíza de Direito 

Plantonista

Despacho:  Medidas Protet ivas n.29729-69.2017.811.0042 

(Cód.490290)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do requerido 

DANILO LEMES MARQUES, acerca das medidas protetivas deferidas às 

fls. 19/19v, 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, 10 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, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412277 Nr: 17111-63.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FLAVIO MIRANDA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ FLAVIO MIRANDA FREIRE, Rg: 

11951834, Filiação: Luiz da Silva Freire e Alexandrina Miranda Freire, data 

de nascimento: 14/06/1976, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), eletricista, Telefone 99605-6350. 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 FLAVIO MIRANDA FREIRE pela prática, em tese, 

do crime tipificado no art. 129, §1º, I, §10º, c/c art. 147, c/c art. 61, II, “f”, 

todos do Código Penal, contra a vítima Maria Ines Leonarda do Carmo.

Despacho: Processo n.º  17111-63.2015.811.0042.  (Cód . 

412277)VISTOS.DEFIRO o pedido ministerial de fl. 113.Compulsando os 

autos, verifico que o acusado não foi encontrado no endereço indicado na 

exordial, e que realizado buscas através das empresas de telefonia, não 

foi localizado novo endereço, estando, portanto, em lugar incerto e não 

sabido.Desta forma, determino a citação do acusado por EDITAL, com 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 do CPP). EXPEÇA-SE Edital de Citação. 

Decorrido o prazo da publicação do Edital, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestar interesse na antecipação de provas.Na sequência, 

conclusos.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 04 de setembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito em 

Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 466177 Nr: 6029-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MACHADO BISNETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO MACHADO BISNETO, Cpf: 

03870883189, Rg: 1672018-0, Filiação: Francisco Machado Neto e 

Petrolina Vitoria de Oliveira, data de nascimento: 15/10/1984, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 993075646. 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 FRANCISCO MACHADO BISNETO, pela prática, em 

tese, dos delitos previstos nos art. 150, §1º, c/c art. 61, II, “f” e art. 129, 

§9º, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos 

da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima GREICE PINTO DE ALMEIDA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  6 0 2 9 - 6 4 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.466177)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 81.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado FRANCISCO MACHADO BISNETO, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 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, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 499107 Nr: 38247-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VRDAML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON SILVANO MIRANDA LEITE, 

Cpf: 83690131120, Rg: 076.2338.0, Filiação: Arlindo Gomes Leite e Maria 

da Gloria Leite, data de nascimento: 07/03/1974, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), operador de máquinas. 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 463 de 767



Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por VANDERLEIA RAMOS DE ASSUNÇÃO MIRANDA LEITE, 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 (AMEAÇA e PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE), por parte do 

requerido ANDERSON SILVANO MIRANDA LEITE, 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). 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. 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. 38247-48.2017.811.0042 

(Cód.499107)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

ANDERSON SILVANO MIRANDA LEITE, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 15/16, 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, Stephany Fonseca 

Silva, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 510925 Nr: 3579-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Cesar Midon de Melo - 

OAB:24251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN 

- OAB:9.299

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente.Isento o réu do 

pagamento de eventuais custas processuais, bem como deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

art .  19 da 11.340/06, não necessi tando, destar te,  de 

advogado.INTIMEM-SE as partes, por meio de seus patronos – via 

DJE.Com o transcurso do prazo recursal, e nada sendo requerido pelas 

partes, ARQUIVE-SE com a adoção das formalidades de praxe.P. I. 

CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 20 de setembro de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 530045 Nr: 21830-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 21830-83.2018.811.0042 – Código: 530045VISTOS.Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SANDRA REISDOERFER 

MENEGAZZI às fls. 53/55, em face da decisão proferida às fls. 46/49, 

especificamente no que se refere à postergação da análise do pedido de 

decretação do divórcio para depois da citação do réu e decurso do prazo 

para apresentação de contestação.Argumenta a embargante, que a 

interposição do presente recurso visa suprir omissão no que se refere à 

decretação do divórcio, em caráter sumário, alegando que a decisão 

embargada, condicionou o pedido à realização de partilha de bens, razão 

pela qual pede a reconsideração da decisão decretando-se sumariamente 

o divórcio do casal. EIS O RELATO NECESSÁRIO.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Analisando a decisão embargada, verifico que razão não assiste 

ao embargante, por não haver nela nenhum dos vícios descritos no art. 

1022 do CPC. Isto porque, não houve omissão em relação ao pedido de 

decretação sumária do divórcio das partes, restando expressamente 

estabelecido na decisão embargada que a apreciação de tal pedido seria 

postergada “para depois da citação do réu e decurso do prazo para 

apresentação de contestação”. [...] Por tais motivos, diante da inexistência 

de qualquer das hipóteses previstas no art. 1022, do CPC, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a decisão embargada 

(fls. 46/49). INTIME-SE a embargante, por meio de seus patronos, via DJE. 

No mais, aguarde-se o cumprimento da Carta Precatória expedida para a 

citação do réu e a realização da audiência de tentativa de conciliação 

designada. Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de setembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 364298 Nr: 3929-44.2014.811.0042

 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: JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFV

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 464 de 767



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Processo n.º 3929-44.2014.811.0042 – Código: 364298

 Vistos,

Em razão das partes terem arrolado testemunhas (fls. 123 e fls. 133), 

designo audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 05.12.2018 às 

13h30min.

 Intimem-se as partes, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas arroladas, cabendo ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do 

CPC), salvo no caso de ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, 

§4º, do CPC, quando, então, deverão formular requerimento para que a 

intimação se dê via judicial.

Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, 

deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que 

esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento.

Caso haja requerimento nesse sentido, a parte deverá ser pessoalmente 

intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de 

confesso, no caso de não comparecer ou, comparecendo, se recusar a 

depor (art. 385, §1°, do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 387834 Nr: 1915-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFV, JSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BRAVIN DE SOUZA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 Vistos,Defiro o pedido de fls. 168, em consequência, designo audiência 

de instrução e julgamento, para o dia 05.12.2018 às 14h00min. Concedo 

às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para que apresentem o rol 

de testemunhas (art. 357, § 4.º do CPC).Intimem-se as partes, para 

comparecerem na audiência designada, acompanhadas de suas 

testemunhas arroladas, cabendo ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC), salvo 

no caso de ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, §4º, do CPC, 

quando, então, deverão formular requerimento para que a intimação se dê 

via judicial.Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja 

interesse da parte, deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte 

contrária, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e 

julgamento.Caso haja requerimento nesse sentido, a parte deverá ser 

pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da 

pena de confesso, no caso de não comparecer ou, comparecendo, se 

recusar a depor (art. 385, §1°, do CPC).Defiro o pedido de “oitiva informal” 

da criança Yasmin Rosa Miranda Veras, que deverá ocorrer por meio da 

equipe multidisciplinar deste Juízo.Intimem-se as partes e a representante 

do Ministério Público para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar perguntas a serem formuladas à criança por meio das 

psicólogas e assistentes sociais deste Juízo. Apresentadas as perguntas, 

remetam-se os autos ao Setor Psicossocial para a realização da 

entrevista com a criança, devendo o laudo vir aos autos no prazo de 20 

(vinte) dias.Com o laudo da entrevista nos autos, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias e 

dê-se vistas à representante do Ministério Público. Às 

providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 20 de 

setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 420717 Nr: 26216-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADYNE PHOLVE MOURA 

BATISTA - OAB:21134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, 

CONDENANDO o réu THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE 

CARVALHO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, nascido 

em 17/02/1981, portador do RG n. 1109188-6 SSP/MT e CPF 

690.183.161..Por derradeiro, vislumbro a ocorrência do concurso material 

entre as infrações penais, conforme institui o art. 69 do Código Penal, 

porém deixo de realizar o somatório em razão da natureza 

diversa.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA de 02 (dois) anos, 04 

(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o crime de cárcere 

privado; além de 17 (dezessete) dias de prisão simples para a vias de 

fato.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o 

disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Em relação ao pedido de 

substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, 

deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o 

delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e 

Súmula 588 do STJ.No que concerne à reparação dos danos causados 

pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista 

que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução processual, 

deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.Condeno o réu do 

pagamento das custas processuais.INTIME-SE pessoalmente o 

acusado.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o Advogado do acusado 

via DJE.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da 

CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos 

culpados. Expeça-se o necessário.P.I. CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de 

setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 528989 Nr: 20761-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FIGUEIREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576/MT

 Restauração de Autos n.º 20761-16.2018.811.0042 (Código: 528989)

VISTOS.

Em razão de já terem sido juntadas aos autos as cópias que as partes e a 

representante do Ministério Público possuíam, referente ao processo que 

se pretende restaurar, em cumprimento ao disposto no art. 542 do Código 

de Processo Penal, designo audiência para o dia 22.10.2018 às 14h, para 

que as partes sejam ouvidas e para que haja a exibição e conferência das 

certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas.

Deixo de determinar a intimação da vítima, por se tratar de crime de cunho 

sexual e por ser menor de idade, devendo a mesma ser representada em 

audiência pelo Ministério Público.

 Intime-se o réu, pessoalmente, e seu advogado, via DJE, para 

comparecerem na audiência acima designada, devendo constar no 

mandado a advertência de que o não comparecimento gerará a presunção 

de veracidade dos documentos juntados aos autos.

 Dê-se ciência a representante do Ministério Público.

 Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 21 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363404 Nr: 2770-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MERCE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THOMAS 

JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO, para devolução dos autos nº 

2770-66.2014.811.0042, Protocolo 363404, 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): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 465737 Nr: 5586-16.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANSELMO 

MALHADO DE OLIVEIRA - OAB:21881

 Ante o exposto, e não havendo mais preliminares ao mérito a serem 

decididas, e não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, 

RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 29/11/2018 às 13:30 horas.INTIMEM-SE a vítima e o acusado, 

pessoalmente.Com relação à testemunha (filho do acusado de 17 anos de 

idade) arrolada pela defesa em sede de resposta à acusação, determino 

que a defesa seja intimada via DJE, para apresentar o nome e endereço 

da referida testemunha. Apresentado o endereço, INTIME-SE a testemunha 

na pessoa de seu genitor.INTIME-SE o patrono do acusado, via 

DJE.CIÊNCIA ao Ministério Público.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 18 

de setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 521648 Nr: 13675-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes às fls. 27, 

com fundamento no art. 487, Inc. III, do Código de Processo Civil, bem 

como, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em apreço e, nos termos do art. 

487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 14/15, mantendo 

as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 3 (três) anos a 

partir do deferimento da medida, salvo se a requerente manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas.DO DIREITO DE 

VISITAS: O Requerido exercerá seu direito de visitas da seguinte forma; A 

amiga em comum do casal a senhora Dilma Gomes Marques (telefone 9 

9922-9549), buscará a menor na casa da genitora aos sábados, das 9h 

00min e devolverá a menor às 13h 00min na casa da genitora. Iniciando-se 

no dia 14/07.Extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) 

principal(is) eventualmente em trâmite.Sendo o requerido pessoa pobre, 

isento-o do pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de 

condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista 

que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto 

no art. 19 da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Não 

havendo requerimento, arquive-se o presente feito com as cautelas de 

estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defensoria Pública Núcleo de Defesa 

da Mulher e ao Advogado do Requerido (via DJE).EXPEÇA-SE o que for 

necessário.Às providências. P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de setembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 459343 Nr: 36781-53.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GUALBERTO NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:9395/MT

 Ante o exposto, e não havendo preliminares ao mérito a serem decididas, 

e não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, RATIFICO a 

DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO Audiência de Instrução 

para o dia 30/11/2018 às 14h15 min.INTIMEM-SE a vítima e o acusado, 

pessoalmente.INTIME-SE o patrono do acusado, via DJE.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 de setembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1027343-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. C. D. S. (PARTE AUTORA)

D. O. P. (ADVOGADO(A))

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. B. D. (PARTE RÉ)

H. A. D. R. (ADVOGADO(A))

E. F. B. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a requerente, por intermédio do seu advogado, via DJE, para 

impugnar a contestação apresentada (ID 15083177), no prazo legal. 

CUIABÁ, 24 de setembro de 2018. CAUCIA SOUZA ANTUNES FRITZ 

Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 -

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 523357 Nr: 15365-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR FRANCISCO 

RODRIGUES - OAB:3.895

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará ministrando o Curso de 

Formação Inicial para Ingresso na Magistratura do TJ – SC na disciplina 

“Administração Judiciária – Gestão Processual”, na Escola Superior da 

Magistratura do Estado de Santa Catarina, no dia 27 de Agosto de 2018, 

devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a audiência designada para 

esta data.

 II. Para cumprimento do ato deprecado designo audiência para o dia 21 de 

setembro de 2018, às 15h00min.

III. Expeça-se mandado de intimação para as vítimas I. A. da S. e Devanilda 

Ardanha de Oliveira para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

IV. Intimem-se via DJE o patrono do acusado para que tomem ciência e 

participem do ato.

V. Ciência ao Ministério Público.

VI. Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada

VII. Expeça-se o necessário.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 528966 Nr: 20741-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO ROSSI MEURER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos etc.

Diante da ausência injustificada, até a abertura deste ato, do patrono do 

acusado, ainda que devidamente intimado, nomeio a Dra. Monica Albernaz 

Hortensi – OAB n°. 16.086 como Advogada dativa para o presente ato.

 Condeno o estado de Mato Grosso a realizar o pagamento de 1,5 URH, 

equivalente a R$ 1.344,76 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos), conforme prevê a tabela de honorários 

advocatícios da OAB/MT para acompanhamento em audiência na 

advocacia criminal.

 Expeça-se certidão de crédito em favor da Advogada dativa.

Considerando o cumprimento da missiva precatória, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 523357 Nr: 15365-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR FRANCISCO 

RODRIGUES - OAB:3.895

 Vistos etc.

Considerando a ausência das vítimas, bem como do patrono do acusado, 

redesigno o presente ato para o dia 18 de outubro de 2018 às 16h00min.

Expeça-se mandado de intimação para as vítimas Iasmin Ardanha da Silva, 

Devanilda Ardanha de Oliveira, para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

Intimem-se via DJE o patrono dos acusado para que tomem ciência e 

participe do ato.

Expeça-se o necessário.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 531928 Nr: 23688-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR FRANCISCO 

RODRIGUES - OAB:3.895

 Vistos etc.

Considerando a ausência das vítimas, bem como do patrono do acusado, 

redesigno o presente ato para o dia 18 de outubro de 2018 às 15h30min.

Expeça-se mandado de intimação para as vítimas Iasmin Ardanha da Silva, 

Devanilda Ardanha de Oliveira, para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

Intimem-se via DJE o patrono dos acusado para que tomem ciência e 

participe do ato.

Expeça-se o necessário.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

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.: 108307 Nr: 573-36.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCdESdM, SWGDM, MDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliodorio Santos Nery - 

OAB:4630-MT, Heliodoro Santos Nery - OAB:4630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a juntada 

das alegações finais em forma de memoriais escritos. Com fulcro no artigo 

193 do ECA, §1º do ECA , fixo o prazo de 5(cinco) dias para cada parte, 

para apresentação das alegações finais.

Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença.

Diante do que foi colhido na presente audiência indicando que o casal ora 

requerente obteve a guarda de fato da criança de forma irregular burlando 

o cadastro de adoção e enganando este juízo, uma vez que foi concedida 

a guarda judicial da criança para senhora Julieta da Cruz com os 

acompanhamentos periódicos pela equipe técnica, sendo que nas visitas 

da referida equipe a criança era trazida pela Requerente Paula para a 

casa da guardiã Julieta para dar a aparência que esta ultima era quem 

exercia guarda quando na realidade a criança foi dada aos Requerentes 

desde o primeiro dia de nascida, encaminhe-se o áudio da presente 

audiência ao Ministério Publica e a DEDDICA para que tomem as 

providências criminais Cabiveis em desfavor dos Requerentes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89458 Nr: 1903-10.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1903-10.2014.811.0063, Protocolo 89458, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108484 Nr: 738-83.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SMDRM, 

SRDRFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 738-83.2018.811.0063, Protocolo 108484, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103905 Nr: 1318-50.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FXADS, 

BIXA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1318-50.2017.811.0063, Protocolo 103905, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103524 Nr: 1010-14.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JAFN, 

YWMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1010-14.2017.811.0063, Protocolo 103524, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91963 Nr: 754-42.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, SKdS, SCGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 754-42.2015.811.0063, Protocolo 91963, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93613 Nr: 2304-72.2015.811.0063

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdSMHL, TCdMMHeSL, MSML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE PROENÇA 

LARRÊA - OAB:13356, Valter Camelo Xavier Filho - OAB:18971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2304-72.2015.811.0063, Protocolo 93613, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111874 Nr: 3543-09.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, DLSDO, BSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VALENÇA DE SOUZA - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3543-09.2018.811.0063, Protocolo 111874, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90184 Nr: 2683-47.2014.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2683-47.2014.811.0063, Protocolo 90184, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90177 Nr: 2675-70.2014.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo José Melatti - OAB:11.096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:, Sergio Benedito Bastos Parreiras - 

OAB:3.845/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2675-70.2014.811.0063, Protocolo 90177, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96117 Nr: 265-68.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMSdJ, BZdSdJ, RCdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Franciscato Sanches - 

OAB:2321-B, Mauro Thadeu Prado de Morais - OAB:11526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18.206/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

265-68.2016.811.0063, Protocolo 96117, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83323 Nr: 2903-16.2012.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACAdS, EGAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Gaudencio Alves da 

Silva Ribeiro - OAB:7335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2903-16.2012.811.0063, Protocolo 83323, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38279 Nr: 1584-18.2009.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MNdMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Maciel Cuiabano - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1584-18.2009.811.0063, Protocolo 38279, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95576 Nr: 4003-98.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, YWMdS, EdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWdS, VAM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Peres do Pinho - 

OAB:17.896

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 4003-98.2015.811.0063, Protocolo 95576, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 93352 Nr: 2080-37.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RdJLSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: mauro cesar gonçalves 

benites - OAB:12035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Dispositivo

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 Novo Código de Processo Civil, para:

 4.1 Decretar a Perda do Poder Familiar de Joyce Leia Sales Zardette, em 

relação à criança Maria Ester Sales Zardette, nos termos do art. 1.638, II 

do Código Civil, combinado com os artigos 24 e 129, X, ambos do ECA;

4.2 Considerando-se o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na 

Lei 8.069/90 (163, § único), após o trânsito em julgado da presente 

sentença, expeça-se o mandado de averbação no registro de nascimento;

 4.3 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.4 Intimem-se. Cumpra-se.

 4.5 Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos 

com as anotações de praxe e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 102352 Nr: 47-06.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SVPdA, 

APdS, JMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CANDIDO DA 

SILVEIRA FILHO - OAB:12.024

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Oficie-se ao Delegado da DEDDICA, para que informe a este juízo no prazo 

de 5(cinco) dias se o inquerido policial tendo como vitima a criança 

Samantha Victória, como suspeito Gloracy Alves de Assunção, referente 

ao BO nº 2015.338476. (fls. 18) e, em qual estagio se encontra, se já foi 

relatado e encaminhado ao Ministério Público, e, em caso negativo que 

seja imediatamente concluído.

Declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a juntada 

das alegações finais em forma de memoriais escritos.

 Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença, devendo ser lançado no Sistema Apollo o código 36 

(conclusos) para sentença.

NADA MAIS do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado 

vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, Lidiane C. de Souza 

Gomes/ que o digitei e subscrevi.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 90613 Nr: 3126-95.2014.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, AZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Ricarte - OAB:4411, 

Joelma dos Reis Ribeiro - OAB:17.016/MT

 Considerando o exposto, Julgo Parcialmente Procedentes os pedidos 

constantes na inicial e extingo o processo, Com Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 5.1 Revogar a 

liminar de folhas 48/49-verso;5.2 Estabelecer o direito de visitas da avó 

materna Aracy Zelinski em relação à sua neta F.R.Z.G., em finais de 

semana alternados, podendo retirá-la na casa do genitor na sexta-feira às 

18:00 horas e devolvê-la no domingo às 18:00 horas, assim como deverá 

a criança passar metade das férias escolares do meio e do final de ano 

com a avó materna;5.3 Determinar como Medida de Proteção nos termos 

do artigo 101, do ECA, em favor da criança F.R.Z.G., que:a)O genitor 

Francisco Emmanuel Dias Gargaglione realize psicoterapia focada nas 

atribuições de pai, conflitos familiares e aprendizado de como lidar com 

figuras familiares que possam servir de referência para ele;b)O genitor, a 

criança e a avó materna, participem da Oficina de Parentalidade, do Circulo 

de Construção de Paz e Mediação no CEJUSC, objetivando trabalhar as 

relações de parentalidade. 5.4 Feito isento de custas processuais, ex vi 

do art. 141, § 2º, do ECA;5.5 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se;5.6 

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104144 Nr: 1532-41.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SBSMC, 

FRGdC, MDBSM, JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSO, LDBSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noilvis Klem Ramos - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane cristina Bispo 

Magalhães - OAB:22410/0, vera lucia novak gomes - OAB:10886

 Vistos etc...,

1) Defiro os requerimentos do Ministério Público de folhas 237;

2) Nomeio como curador especial ao requerido Roger dos Santos Oliveira 

a Defensoria Pública que atua junto a esta vara especializada;

3) Intime-se pessoalmente o curador para que apresente defesa no prazo 

legal;

4) Sobre o pedido de folhas 235, será analisado após a oitiva das partes 

em audiência de instrução e julgamento;

5) Após, com a juntada da contestação, voltem-me conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento;

6) Publique-se para ciência da advogada Vera Lucia Novak OAB/MT 

10886.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91660 Nr: 452-13.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VPG, ECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Cavalcanti Mello Abreu - 

OAB:17733-E/MT, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP, Rafael 

Terabuio Moreira - OAB:18.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Terabuio Moreira - 

OAB:18.870/MT, Suziane da Silva Lopes - OAB:22307/O

 URGENTE

Vistos etc.

 Tendo em vista que este Juízo estará realizando Audiências 

Concentradas no dia 28/09/2018, para reavaliação da situação de 

crianças/adolescentes que encontram-se em unidades de Acolhimento 

Institucional, a audiência designada nestes autos para o dia 28/09/2018 às 

15:00 horas, restará prejudicada.

Assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/10/2018 às 15:00 horas.

Cumpra-se o item “2” da decisão de folhas 89/89-verso.

Intimem-se a requerida Lúbia Camilla Pinheiro Gorgete e a guardiã Sra. 

Elizangela Conceição Pinheiro, que deverão comparecer audiência na 

companhia da criança V.P.G.

Proceda-se a condução coercitiva das testemunhas arroladas pelo MP, 

conforme consta às folhas 89-verso.
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Publique-se a presente decisão para ciência do advogado da requerida, 

Dra. Suziane da Silva Lopes OAB/MT 22307.

Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da audiência acima 

designada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 93607 Nr: 2299-50.2015.811.0063

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdSMHL, TCdMMHeSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE PROENÇA 

LARRÊA - OAB:13356

 Vistos etc.

 I - Certifique-se, se os Embargos de Declaração de fls. 128/129, foram 

opostos tempestivamente.

II - Em sendo interposto tempestivamente recebo-o, e em submissão ao 

contraditório diante do efeito modificativo, intimem-se os embargados para 

responderem em 5(cinco) dias, sob pena de preclusão (artigo 1.023,§2º 

do CPC ).

III - Após, venham-me conclusos para decisão dos Embargos de 

Declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104338 Nr: 1683-07.2017.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IEGA, 

BJGA, TAG, LCMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Macedo Zago 

Zacarkim - OAB:22019/0-MT, Aparecida de Castro Martins - 

OAB:7453, KARLOS LOCK - OAB:16828, Selma Pinto de Arruda 

Guimaraes - OAB:3749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto:

I - Atenda com urgência o pedido de fls. 91.

II - Designo Audiência de Justificação para o dia 04/10/2018 as 16:00 

horas.

III - Intimem-se as partes Tatiane Aparecida Greffe Morais e Larissa Camila 

Mendes Alves, para que compareçam a audiência acima designada 

acompanhadas das crianças Isaque Emanuel Greffe Alves e Benjamim 

José Greffe Alves, para serem ouvidas por este Juízo;

IV - Publique-se a presente decisão para ciência das advogadas Selma 

Pinto de Arruda OAB/MT 3.749 e Alessandra Macedo Zago OAB/MT 

22.019.

V - Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da audiência acima 

designada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104338 Nr: 1683-07.2017.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IEGA, 

BJGA, TAG, LCMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Macedo Zago 

Zacarkim - OAB:22019/0-MT, Aparecida de Castro Martins - 

OAB:7453, KARLOS LOCK - OAB:16828, Selma Pinto de Arruda 

Guimaraes - OAB:3749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a informação de fls. 81/82, e do parecer ministerial de 

folhas 96, com o objetivo de verificar o estado atual da criança e manter 

contato pessoal para ouvi-la em caráter preliminar, designo Audiência de 

Justificação.

 Pelo exposto:

I - Atenda com urgência o pedido de fls. 91.

II - Designo Audiência de Justificação para o dia 04/10/2018 as 16:00 

horas.

III - Intimem-se as partes Tatiane Aparecida Greffe Morais e Larissa Camila 

Mendes Alves, para que compareçam a audiência acima designada 

acompanhadas das crianças Isaque Emanuel Greffe Alves e Benjamim 

José Greffe Alves, para serem ouvidas por este Juízo;

IV - Publique-se a presente decisão para ciência das advogadas Selma 

Pinto de Arruda OAB/MT 3.749 e Alessandra Macedo Zago OAB/MT 

22.019.

V - Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da audiência acima 

designada.

Juizados Especiais Cíveis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 8652 Nr: 1391-80.2007.811.0060

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Satiko Hosaki Silvino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ótica Matiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Rodrigo Paulo Corrêa - OAB:2841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 1741/2007 (CÓDIGO 8652) – Número original 

1391-80.2007.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8011761-62.2007.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 44/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE: Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 22.09.2018 das 15h00min às 

22h00min:

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Thais Oliveira Nascimento (Assessora)

Maria Aparecida Gonçalves (Assessora)

Cintya Demarchi (Assessor)

Carlos Henrique Carriel do Nascimento (Assessor)

Telma Basílio de Oliveira (Assessora)

Rosana Maria Ferreira (Assessora)

Maria Angela Viñé (Gestora judiciária)

Carlos Daniel Souto (Técnico de Informática)a

Victor Hugo Borges da Silva (Agente de infância)

Marcio Ribeiro de Souza (Agente de infância)

Ademildes da Costa Alves (Agente de infância)

Nilton Tavares Filgueira (Agente de infância)

Osmar Fernandes (Agente de infância)

Fernando Antonio Gavioli (Agente da Infância)

Marizete G.Duarte (Agente de Infância)

Luzinei Amorim Queiroz e Silva (Agente de Infância)

Luis Cesar Vergilio da Silva (Motorista)

Rodrigo Laerte Mello Lima (Motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 470 de 767



Cuiabá, 22 de setembro de 2018.PATRÍCIA CENIJuíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 115354 Nr: 2476-80.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Agostinho Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juary da Silva Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deivit Jesus Malaquias - 

OAB:OAB/MT 19.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - 

OAB:OAB/MT 10.426

 Vistos.

Trata-se de queixa crime interposta por Agostinho Rodrigues Ferreira em 

desfavor de Juary da Silva Siqueira, em tese, cometido os delitos 

previstos nos artigos 138 e 140, do Código Penal.

Realizado os procedimentos de praxe, designou-se audiência preliminar 

com a intimação das partes, entretanto, a conciliação não foi alcançada e 

nem o suposto autor dos fatos aceitou a proposta de transação penal.

A queixa crime foi apresentada às fls. 45/62, atendeu aos requisitos 

previstos nos artigos 38 e 44, ambos do Código de Processo Penal.

A defesa foi apresentada às fls. 88/89 e em preliminar requereu a rejeição 

da queixa crime apresentada, ao fundamento da ausência de recolhimento 

das custas processuais exigidas no ordenamento jurídico e via de 

consequência que seja declarada extinta a punibilidade do querelado, pela 

decadência, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

No mérito, pugnou pela absolvição sumária do acusado.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que o presente procedimento encontra-se 

em seu regular tramite, preenchendo as peças que o instruem os 

requisitos previstos pela Lei 9.099/95. Porém, foi alegado na peça 

defensiva, preliminar de rejeição da queixa crime, ante a ausência de 

recolhimento de custas iniciais.

É certo que a Lei 9.099/95 no capítulo III, que normatiza o acesso no âmbito 

Criminal (art. 60 e ss) não trouxe dispositivo acerca do recolhimento de 

despesas iniciais entretanto, o Querelante quando do protocolo da queixa 

crime juntou declaração de hipossuficiência aos autos, demonstrando a 

sua incapacidade financeira.

É importante observar que o instituto da assistência judiciária tem 

presença crescente nas lides judiciais, na qual se insere a prerrogativa da 

gratuidade de justiça, também denominada justiça gratuita, que tem como 

objetivo facilitar e permitir que todos, com igualdade de oportunidades, 

busquem a tutela jurisdicional do Estado.

A Lei nº 1.060, de 05.02.1950, que disciplina as normas para a concessão 

da assistência judiciária, prevê em seu art. 4º, caput, que: "A parte gozará 

dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família".

Assim, diante do exposto, afasto a preliminar aventada e designo 

audiência de instrução e julgamento para dia 06/11/2018 às 14h00min.

Intimem-se as partes, os advogados constituídos e as testemunhas 

arroladas.

Ciência ao Ministério Público.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125458 Nr: 6414-49.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Representante Legal da Serget Comércio e Construções 

e Serviços de trânsito Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Milas de Oliveira, Haroldo 

Assunção, Antonio Peres Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Victor Toshio Ono 

Cardoso - OAB:14051/MT, Jorge Aurelio Zamar Taques - OAB:4700, 

Rodrigo Leite da Costa - OAB:OAB/MT 20.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Augusto Martins 

- OAB:18059/MT

 Visto.

 DESIGNO audiência preliminar, nos termos do art. 72 da Lei n.º 9.099/95, a 

ser realizada no dia 17.10.2018, às 15h30min.

 INTIMEM-SE os querelados HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO no 

endereço fornecido às fls. 144/145 e ANTONIO PERES PACHECO no 

endereço fornecido às fls. 146/147.

Intimem-se o querelante, bem como seu advogado para o ato.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 116658 Nr: 3730-88.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Mesquita Vergani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo de Mesquita 

Vergani - OAB:OAB/MT 8.000/O

 Visto.

DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para prosseguimento do 

feito, face ao não cumprimento da transação penal aceita às fls. 66/66v, a 

se realizar no dia 05.11.2018 às 14:30 horas.

INTIMEM-SE as partes.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 2203-07.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Ortolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danillo Henrique Fernandes 

- OAB:9.866

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 27/02/2019, às 14h20min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33977 Nr: 1270-34.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA ARUS LTDA - EPP, Sergio Ribas 

Valadares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:14.847

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 131 

e DESIGNO audiência preliminar para o dia 22 de novembro de 2018, às 

16h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a autora do fato, na pessoa de seu representante legal, por 

oficial de Justiça, nos endereços constantes à fl. 131.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002301-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO EVALDO FERREIRA LEAL (REQUERENTE)

MARIA LUCINEIDE FERREIRA LEAL (REQUERENTE)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:04/12/2018, Hora:11:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000803-24.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Devolvam-se os autos para a Turma Recursal 

Única para apreciação da manifestação. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001490-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MOLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

ALVINO DE SOUZA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: XX de XX de 2017, Hora: 

XX:XX, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-11.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOMAR CORTES DE ANDRADE (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. CHAMA-SE O FEITO À ORDEM, a fim revogar a 

decisão de Id. 11978797. Recebe-se o recurso inominado interposto no Id. 

12158277 no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001985-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA FIGUEIREDO MIRANDA (ADVOGADO(A))

CREUZA DOURADO DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Observe a secretaria o substabelecimento e 

adeque no sistema PJe a representação processual da parte autora. 

Registra-se, prefacialmente, que o processo foi redistribuído para este 

Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento da decisão 

declinatória de competência proferida pelo juízo da Vara Fazendária. 

Dispensa-se a realização da audiência de conciliação tendo em conta o 

adiantado estágio do processo e a manifestação de ausência de interesse 

em transigir, com amparo no Enunciado 1, facultando designá-la caso as 

partes expressem interesse na realização do ato processual, no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada sendo requerido no prazo mencionado, retornem os 

autos conclusos para sentença, com prioridade. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001991-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PANIAGO (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES SILVA (REQUERENTE)

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Intime-se a parte autora para especificar, no prazo de 15 dias, 

o valor econômico dos pedidos contidos nos itens “b” e “e” da petição 

inicial em relação à pretensão de cobrança de diferenças desde 

16/05/2011, e apresentar o respectivo cálculo relativo à integralidade do 

que pretende receber, observando o teto dos juizados especiais, 

mormente porque não cabe liquidação de sentença nos juizados 

especiais. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIR CATARINA HUBER (REQUERENTE)

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, às 17: 

1 5  h o r a s ,  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(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 
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Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DELOCA BARROS (REQUERENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, às 16: 

5 0  h o r a s ,  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(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” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, às 16: 

4 0  h o r a s ,  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(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” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALANA VIEGAS MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:22/11/2018, Hora:11:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA (REQUERENTE)

THIAGO FIORENZA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:08/11/2018 , Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ e DETRAN/MT, com as advertências legais, para que apresente a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001129-47.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (EXEQUENTE)

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ , 24 

de setembro de 2018. DESTINATARIO: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO, inscrito na OAB/MT nº 12.586, portador de RG nº 12022497 

SSP/MT e CPF nº 711.338.601-68, Residente e domiciliado na Avenida 

Gonçalo Antunes de Barros,3126,Bairro 8 de Abril na Cidade de Cuiabá, 

Estado de Mato Grosso. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. Processo: 1001129-47.2017.8.11.0001; Valor causa: $8,800.50; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ARIANE FERREIRA 

MARTINS CAMARGO Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001129-47.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência para INTIMAÇÃO da parte 

exequente para apresentar o cálculo de modo detalhado, informando o 

índice de atualização utilizado e o juros aplicado contra a Fazenda Pública, 

no prazo de 05 (cinco) dias, bem como se manifeste sobre o interesse em 

renunciar ao valor remanescente ao teto do RPV do Estado de Mato 

Grosso. Vindo o cálculo, intime-se a parte executada para se manifestar 

no mesmo prazo. Após, retornem os autos concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

Assinado eletronicamente por: GABRIELA CARINA KNAUL DE 

A L B U Q U E R Q U E  E  S I L V A  2 0 / 0 8 / 2 0 1 8  1 8 : 3 4 : 5 6  

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDALVWLDXVC ID do documento: 14831475 

PJEDALVWLDXVC Imprimir OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. 

REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: RUA MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 

3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 - TELEFONE: (65) 

33139800

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002133-85.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ABEL ZENI (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:22/11/2018 , Hora:09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de 

exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 0504477-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO (REQUERENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001529-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIAS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando aos autos comprovante de endereço legível, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 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: 1003216-10.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELIA MONTEIRO LISBOA (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 das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo, haja 

vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação 

do autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 

prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITA ANTONIA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500739-76.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

FATIMA JACOBINA DA CRUZ (EXEQUENTE)

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE CUIABA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

SIMONE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

dias, para, querendo, regularizar a prova quanto aos documentos em 

língua estrangeira apresentados, bem como apresentar a cópia integral do 
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processo administrativo que culminou com a decisão de suspensão dos 

proventos, cujo reestabelecimento pretende. Após conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002129-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

DARLING CRISTINA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

22/11/2018 , Hora: 08:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar 

de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002057-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

GERSON GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar aos autos 

petição inicial, comprovante de endereço atualizado e documentos 

pessoais legíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002055-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

GERSON GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar aos autos 

petição inicial, comprovante de endereço atualizado e documentos 

pessoais legíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002058-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

GERSON GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar aos autos 

petição inicial, comprovante de endereço atualizado e documentos 

pessoais legíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002166-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz (ADVOGADO(A))

JOELMA BENEDITA ALBUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000678-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOBIM BARBOSA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/12/2018 , Hora: 11:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de ID 13609016, devendo a secretaria realizar a 

redesignação da audiência de conciliação. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0505025-29.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505025-29.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JUSSARA MARIA FERNANDES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de reparação de dano por suposto erro judiciário. Por 

motivo de foro íntimo, declaro minha suspeição para atuar no presente 

feito, nos termos dos artigos 145, § 1º, do CPC/2015. Encaminhe-se ao 

substituto legal. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 475 de 767



Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE POMPILIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Intime-se a parte reclamante para apresentar o cálculo 

limitado ao período de fevereiro/2013 até dezembro/2014, para futura 

execução. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 

de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000135-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

LAIR MARIA JOSE CALDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, Desta forma, RECONHECE-SE a 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para a pretensão posterior 

a janeiro de 2015, sendo atribuída a responsabilidade apenas ao MTPREV; 

e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR o direito da parte 

autora ao desconto da contribuição previdenciária apenas sobre os 

valores que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime 

Geral da Previdência Social e CONDENAR o requerido a restituir os 

respectivos valores do período de março de 2016 até dezembro de 2017, 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá, 24 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002201-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOAO DA ROSA (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

27/11/2018, Hora: 11:20 Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar 

de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito.OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002198-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:27/11/2018 , Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de 

exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

FAGNER XAVIER DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002110-76.2017.8.11.0001 REQUERENTE: FAGNER XAVIER DE 

ALCANTARA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se a necessidade de produção de prova 

oral. DESIGNA-SE audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, às 14:30 HORAS para a colheita de 

depoimento pessoal do autor e oitiva das testemunhas, até no máximo de 

03 (três) para cada parte, as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Sendo imprescindível a intimação, as 

partes devem depositar o rol de testemunhas e requere-la no mínimo 5 

(cinco) dias úteis antes da data designada para a audiência, em 

conformidade com o art. 34, da lei 9.099/95. Intimem-se as partes, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à audiência supramencionada, 

acompanhadas de seus respectivos advogados. Expeça-se o necessário. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003162-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK DE MOURA (REQUERENTE)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003162-10.2017.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICK DE MOURA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefere-se o 

requerimento de inversão do ônus da prova porque milita preseunção em 

favor da Fazenda Pública (ainda que relativa) de legalidade e legitimidade 

dos atos, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele que não 

possui tal presunção, e não o contrário, sob pena de subversão do 

sistema legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do princípio 

maior da supremacia do interesse público sobre o privado. Rejeita-se a 

preliminar de incompetência do juízo suscita na contestação pelo requerido 

haja vista que a lide não demanda liquidação de sentença ou prova 

complexa, o fato do autor sugerir a condenação ao dano moral em salários 

mínimos é insuficiente para impedir a tramitação neste juízo. No mais, 

compulsando os autos, verifica-se a necessidade de produção de prova 

oral. DESIGNA-SE audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018 às 16:00 HORAS para a colheita de 

depoimento pessoal do autor e oitiva das testemunhas, até no máximo de 

03 (três) para cada parte, as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Sendo imprescindível a intimação as 

partes devem depositar o rol de testemunhas e requerer, justificadamente, 

a intimação no mínimo 5 (cinco) dias úteis antes da data da audiência 

designada, em conformidade com o art. 34 e seus parágrafos, da lei 

9.099/95. Intime-se autor(es) e réu(s), pessoalmente, a fim de que 

compareçam à audiência supramencionada, acompanhadas de seus 

respectivos advogados. Expeça-se o necessário. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002278-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE PEREIRA BET (ADVOGADO(A))

DIONE PERES GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002278-44.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DIONE PERES GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ 

Vistos, etc. Registra-se, prefacialmente, que o processo foi redistribuído 

para este Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento da 

decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da Vara 

Fazendária. Dispensa-se a realização da audiência de conciliação tendo 

em conta o adiantado estágio do processo e a manifestação de ausência 

de interesse em transigir, com amparo no Enunciado 1, facultando 

designá-la caso as partes expressem interesse na realização do ato 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido no 

mencionado prazo, retornem os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002276-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (REQUERENTE)

IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA RONDON LUZ (REQUERIDO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ELLAINE CRISTINA FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

LIDIANE CRISTINA SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

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: 

1002276-74.2018.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO VICTOR SOUSA PIO 

REQUERIDO: ELLAINE CRISTINA FERREIRA MENDES, MARIA HELENA 

RONDON LUZ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Registra-se, 

prefacialmente, que o processo foi redistribuído para este Juizado 

Especial da Fazenda Pública em cumprimento da decisão declinatória de 

competência proferida pelo juízo da Vara Fazendária. Dispensa-se a 

realização da audiência de conciliação tendo em conta o adiantado estágio 

do processo e a manifestação de ausência de interesse em transigir, com 

amparo no Enunciado 1, facultando designá-la caso as partes expressem 

interesse na realização do ato processual, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os autos conclusos 

para sentença. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002277-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

VALMIR DA ROSA GOMES (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: 

1002277-59.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VALMIR DA ROSA GOMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Registra-se, 

prefacialmente, que o processo foi redistribuído para este Juizado 

Especial da Fazenda Pública em cumprimento da decisão declinatória de 

competência proferida pelo juízo da Vara Fazendária. Dispensa-se a 

realização da audiência de conciliação tendo em conta o adiantado estágio 

do processo e a manifestação de ausência de interesse em transigir, com 

amparo no Enunciado 1, facultando designá-la caso as partes expressem 

interesse na realização do ato processual, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os autos conclusos 

para sentença. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

HUDSON NEVES DE PAULA (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: 

1002296-65.2018.8.11.0001 REQUERENTE: HUDSON NEVES DE PAULA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA E DE 

DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA cujo escopo é obter a anulação de débitos 

inscritos em dívida ativa. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a 

instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação 

parcial de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, 

firmou-se a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça 

possui os seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 
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“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002766-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENEL DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002766-33.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ODENEL DA COSTA RIBEIRO 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. ODENEL DA COSTA RIBEIRO propôs 

ação de obrigação de fazer em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA 

A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT 

SAÚDE, almejando à realização de 28 (vinte e oito) sessões de 

radioterapia de cabeça e pescoço. Alega que é usuário do plano de saúde 

fornecido pelo requerido e que foi diagnosticado com câncer de laringe, 

estágio IV, de forma que foi prescrita a realização de sessões de 

Radioterapia com Intensidade Modulada de Feixes em Arco em cabeça e 

pescoço, com previsão de 28 (vinte e oito) aplicações. Houve o 

deferimento da tutela antecipada, conforme trecho abaixo: “(...)DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e determino ao requerido Instituto de 

Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT 

Saúde) que autorize a realização do procedimento de Radioterapia com 

Intensidade Modulada de Feixes em Arco em cabeça e pescoço, a ser na 

realizada em unidade de atendimento credenciada ao MT Saúde, parte 

autora ODENEL DA COSTA RIBEIRO, CPF nº 021.699.321-00, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias .” (ID 9962741). Dispensada a audiência de 

conciliação ante as condições de saúde da parte autora. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. I – DAS 

PRELIMINARES A parte reclamada invoca a preliminar, alegando ser 

incompetente este Juizado, porém o presente caso não se trata de matéria 

complexa, portanto desnecessária a pericia técnica. Ademais foi apurado 

o valor pretendido pela parte reclamante, sendo que não almeja o valor 

acima do teto deste Juizado, razão pela qual não há em que se falar em 

necessidade de liquidação. Com isso, REJEITA-SE a preliminar invocada. II 

– DO MÉRITO O Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Estado de 

Mato Grosso - Mato Grosso Saúde - foi criado pela Lei Complementar nº 

127, de 11/07/2003 (Alterada pelas LC 376/09, 378/09, 539/14) e se trata 

de uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, 

portanto, tratando de pessoa com personalidade jurídica própria, distinta 

da entidade estatal, a qual está vinculada, motivo pelo qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas ao plano da saúde, 

como no caso dos autos. Alega a parte reclamante ser usuário do plano 

de saúde fornecido pela parte reclamada e informa que fora diagnosticado 

com Câncer de Laringe CID 10: C32.9, estágio IV, de forma que foi 

prescrita a realização do procedimento de Radioterapia com Intensidade 

Modulada de Feixes em Arco em cabeça e pescoço. O relatório médico 

informa que “o tratamento tem previsão de 28 aplicações diárias com Dose 

de 63GY” (ID 10237253 - Pág.3). Consta nos autos a necessidade do 

procedimento pleiteado, restando incontroverso a urgência, de modo que a 

negativa em realizar o referido procedimento acarretaria desequilíbrio na 

relação contratual, pois, de um lado, existe o direito à vida, que pressupõe 

integridade física e sobrevivência condigna e, de outro, os possíveis 

danos patrimoniais. E na equivalência entre esses dois valores, na 

insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade prevalece a 

garantia ao tratamento necessário a sobrevivência da parte reclamante. 

Ademais, a recusa na realização do procedimento cirúrgico fulmina o 

próprio sentido e a razão de existência do negócio jurídico firmado entre o 

segurado e a autarquia estadual, em que se presume a essencialidade do 

serviço de assistência à saúde. Assim, as cláusulas que limitam ou 

restringem procedimentos médicos (consultas, exames médicos, 

laboratoriais, fornecimento de materiais cirúrgicos, etc.) são abusivas, por 

contrariar a boa-fé, como esclarece a própria lei, pois criam uma barreira à 

realização da expectativa legítima do usuário, contrariando prescrição 

médica, criam um desequilíbrio no contrato ao ameaçar o objetivo do 

mesmo, que é ter o serviço de saúde de que necessita. A propósito: 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE 

SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – GARANTIA À SAÚDE – 
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COBERTURA DEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA. As cláusulas restritivas 

ao direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais benéfica 

em relação a este, não sendo razoável a seguradora de plano de saúde 

negar cobertura do tratamento médico, mormente quando comprovadas a 

urgência no procedimento cirúrgico e a adimplência do segurado. (TJMT 

ReeNec 107687/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016 - INTERESSADO(S): 

LUIZ DE CAMARGO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE) Nesse sentido, 

registra-se que ninguém contrata um plano de saúde querendo adoecer, 

mas na expectativa de que, havendo necessidade, conseguirá usufruir da 

sua cobertura. É neste momento que a parte reclamante se viu obstada de 

sua fruição. Desta feita, a parte reclamante faz jus a obrigação de fazer 

no que pertine ao procedimento pleiteado. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

reclamada na obrigação de fazer para realizar a radioterapia com 

Intensidade Modulada em Feixes em Arco em cabeça e pescoço na parte 

reclamante em hospital conveniado ao MT Saúde, conforme descrito no 

laudo médico, limitando o teto deste juizado. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 14 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001250-41.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO ANTONIO RODRIGUES 

DA SILVA REPRESENTANTE: ANTONIO DIVINO SILVA SOUSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer objetivando 

sejam adotadas as providências necessárias para sua imediata 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital da rede 

pública ou particular que disponha de recursos para tratamento de sua 

patologia. A tutela provisória de urgência foi deferida, sendo inclusive, 

noticiada a transferência da paciente para UTI do Hospital São Benedito 

(Id. 13534315). Diante das condições clínicas da parte autora, 

dispensou-se a audiência de conciliação. Citado, o requerido apresentou 

defesa.Passa-se à decisão. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse 

processual alegada pelos Réus. Caracteriza-se o interesse processual 

quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela 

pretendida, que deverá lhe trazer também alguma utilidade do ponto de 

vista prático. Superada a preliminar, passa-se ao mérito. O ente público 

tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, 

direito social assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito 

básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever 

do Estado e de relevância pública tais serviços, não se podendo isentar 

da obrigação que lhe cabe. Até porque negar ao paciente a utilização de 

medicamento, a necessidade de fazer uma cirurgia, transferência para UTI 

ou de insumos, é o mesmo que desconsiderá-la como pessoa humana. 

Ressaltando que se trata de direito fundamental à saúde, e dever do 

Estado de desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Dessa feita, 

cabe ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no caso de 

omissão ou negativa do ente público em cumprir o que lhe compete (TJ/MT 

AI 54143/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Verifica-se 

nos autos, o laudo médico e demais documentos que relatam a gravidade 

do caso e o histórico da paciente, bem como a indicação de transferência 

para Unidade de Terapia Intensiva pelo NAT – id 13315826 - Pág.5/6. O 

direito à saúde consubstancia-se em direito indisponível, de regramento 

auto-aplicável, de maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer 

tratamento adequado às pessoas que necessitam. Neste sentido, segue 

entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO 

ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao 

Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação 

médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da 

internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 

12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/12/2015, DJe 05/02/2016) g.n. Diante do exposto, REJEITA-SE a 

preliminar invocada pela parte reclamada, e JULGA-SE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte reclamada a viabilizar 

a transferência do paciente para um leito de Unidade de Terapia Intensiva 

– UTI, em hospital que disponha de condições técnicas para dar suporte 

ao seu caso, nos moldes da prescrição médica, a custo e ônus da parte 

reclamada. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 17 de setembro 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002234-59.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO FRANCISCO DE 

ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. MARCELO FRANCISCO 

DE ARAUJO ajuizou ação em desfavor do Município de Cuiabá e Estado de 

Mato Grosso, almejando seja submetida a aplicações de injeções 

intravítreas de antiagiogênico, uma vez que se encontra acometido de 

edema macular significativo em ambos os olhos. A tutela de urgência foi 

deferida. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, 

II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. É cediço o dever do Estado (União, Estado e Municípios) 

garantir o direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do 

princípio da universalidade e da igualdade. Nesse sentido, inclusive, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, 

lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos 

artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário. 

(Precedentes: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 

26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). O 

ente público tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção 

da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, como sendo 

direito básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo 

dever do Estado desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Assim, 
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visando garantir tais direitos constitucionais, foram estabelecidas quatro 

diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única 

em cada nível de governo; descentralização político administrativa; 

atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e 

participação da comunidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde está 

baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de 

saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do 

sistema, é necessário que se atente também para a estabilidade dos 

gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de 

recursos[1] . Isso se dá em prol da garantia do direito à saúde por meio de 

política pública e a estabilidade dos recursos de modo a impor limites à 

ingerência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em 

virtude do efeito multiplicador das decisões judiciais e a imprevisibilidade 

do impacto no orçamento, com reflexos nas ações e programas já 

estabelecidos pelo Poder Público. A Constituição Federal, ao assegurar o 

direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas 

que alcancem a população como um todo, garantindo o acesso universal e 

igualitário, e não às situações individualizadas (RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015). Com isso, é preciso ter cautela na apreciação dos pedidos 

desta natureza, sob pena do Judiciário imiscuir-se na esfera de 

competência do Executivo e do Legislativo, interferindo na política de 

distribuição de saúde a todos os cidadãos, priorizando o direito de uma 

pessoa em detrimento do direito de uma coletividade, por isso a 

necessidade de se comprovar a urgência/emergência do caso para que 

possa sair da fila de procedimento/cirurgia em caráter eletivo e tenha a 

prioridade perante os demais, justificando assim, o sacrifício do interesse 

público em função do interesse particular. In casu, extrai-se que se trata 

de pessoa idosa, e no laudo médico consta a necessidade do tratamento 

ocular, sob o risco de danos irreparáveis a visão, conforme id. 9472297 - 

Pág. 4; existe orçamento nos autos; no sistema SISREG consta registrado 

o risco como “vermelho-emergência” (id. 9472297 - Pág. 7), com data de 

solicitação administrativa no mês 07/2017 para a realização do 

procedimento. E de acordo com o parecer emitido pelo NAT trata de 

“procedimento é de cunho urgente, ou seja, quanto mais se demora em se 

providenciar o medicamento pleiteado, maiores as chances de cegueira de 

cunho irreversível.” (id. 9499294). A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS - 

108 (CENTO E OITO) PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SORRISO 

- FILA DE ESPERA DO SUS - LAPSO DE 02 ANOS A 07 MESES DE MORA - 

OBRIGATORIEDADE DO ESTADO - GARANTIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - OMISSÃO INDEVIDA – MULTA 

COERCITIVA ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. 1.A preservação do 

bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida e à saúde, afasta 

qualquer postura tendente à omissão e demora no atendimento de 

cirurgias ortopédicas, que apesar de serem eletivas, perderam a essência 

não emergencial, tornando-se cirurgias urgentes dado o tempo de espera 

na fila de agendamento/atendimento do SUS, e as complicações clínicas 

advindas na demora no procedimento cirúrgico. 2.É assente na 

jurisprudência pátria o dever dos entes federativos de fornecer 

medicamentos e custear tratamento de saúde buscando aumento de 

sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, garantindo o direito 

fundamental à saúde. 3.É assegurado atendimento integral à saúde de 

todo cidadão, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde, incumbindo, ainda, ao poder público 

fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem de cirurgias, próteses e 

outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação 

ortopédica. 4.Deste sentido não diverge o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes 

federativos em matéria de saúde, afastando inclusive a ilegitimidade 

passiva do Estado, uma vez que o requerente pode pleitear o tratamento 

de saúde de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada 

sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. 

5.Alegação de indisponibilidade no fornecimento de tratamento em razão 

de reserva do possível, falta de previsão orçamentária e gastos 

consideráveis de recursos públicos não são motivos para negar o 

tratamento médico pleiteado, visto que a proteção e a inviolabilidade ao 

direito à vida prevalecem sobre interesse financeiro e secundário do 

Estado, conforme preconiza a inteligência do art. 196 da Constituição 

Federal. (...) (TJ/MT Ap 136531/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Assim, conclui-se que pelos documentos que instruem a 

inicial e pelo parecer técnico do NAT a necessidade da realização do 

procedimento pleiteado, sob pena de perda da visão. Sobre isso, segue 

jurisprudência: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA 

NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 196 DA CF –FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – 

URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — 

VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA – 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – MEIO COERCITIVO 

DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve 

garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis 

para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. A caracterização do 

dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte 

violação a um dos atributos da personalidade, o que não se verificou. 3. 

Correta a decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico 

de “vitrectomia posterior com óleo de silicone”, tendo em vista o 

deslocamento total da retina do olho esquerdo, devido à retinopatia 

diabética, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a 

medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...) 

(TJMT Apelação / Remessa Necessária 20176/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 

QUE NÃO CONSTA DAS LISTAS DO SUS À PESSOA IDOSA. ARTS. 196 E 

230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DO IDOSO. DIREITO À VIDA 

E À SAÚDE. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA NA 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO IDOSO. NÃO INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo em conta o diferencial, na espécie, de que a 

parte requerente se trata de pessoa idosa, não há dúvida de que a 

plausibilidade do fornecimento do remédio por ela solicitado, a cargo do 

Poder Público, decorre diretamente das promessas da proteção integral e 

da prioridade absoluta, ambas positivadas no art. 230 da Constituição 

Federal, reproduzidas no art. 15, § 2º, do Estatuto do Idoso. 2. Está-se à 

frente de postulação de medicamento extremamente importante para 

debelar ou, ao menos, minimizar os efeitos da patologia da qual padece a 

parte autora, carente de recursos financeiros, sob pena de complicações 

e abreviamento da sua expectativa de vida. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STJ -AgRg no AREsp 733.717/RS, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016) 

Destaquei. Não há como acolher o pedido da parte reclamante de 

continuidade do tratamento uma vez que a urgência descrita na prescrição 

médica se limita ao procedimento cirúrgico com uso de injeções 

intravítreas. Assim, procedimentos subsequentes, devem ser realizados, 

conforme os critérios aplicados pela administração pública, pois o Sistema 

Único de Saúde – SUS está baseado no financiamento público e na 

cobertura universal das ações de saúde, nos termos das diretrizes 

terapêuticas e protocolos clínicos aprovados. Dessa forma, para que o 

Estado possa garantir a manutenção do sistema, e pleno atendimento dos 

usuários do SUS, é necessário que se atente para a estabilidade dos 

gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos, 

garantindo a efetivação de políticas públicas que alcancem a população 

como um todo, e proporcionando o acesso universal e igualitário, e não 

atendimentos casuísticos sem observar as regras gerais de acesso. 

Ressalta-se que é lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como o 

bloqueio de verbas contra a Fazenda Pública e direcionar multa 

cominatória ao gestor público[1], com o objetivo de assegurar o 

adimplemento da obrigação de fazer, e porque o erário púbico não deve 

ser penalizado ou responsabilizado pela omissão de seus servidores, 

aplicando no caso de descumprimento o artigo 536 e 567 do CPC/2015. 

Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar invocada pela parte 

reclamada, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para DETERMINAR a parte reclamada, de modo solidário, na 

OBRIGAÇÃO DE FAZER no sentido de viabilizar a parte reclamante a 

aplicação de três injeções intravítrea de antiangiogênico em ambos os 

olhos, conforme prescrição médica, com aplicação pela rede pública, 

preferencialmente, sendo responsável o gestor público por 
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descumprimento de ordem judicial. A parte reclamante deverá se submeter 

a nova avaliação médica a cada aplicação da injeção intravítrea, para 

apurar a necessidade de continuidade do procedimento, o que deverá 

fazer enquanto perdurar a indicação médica e o risco da perda da visão, 

conforme o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça e 

respeitando o teto deste Juizado Especial. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Intime-se o 

representante judicial da Fazenda para conhecimento e adoção imediata 

das providências pertinentes à dispensação. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

18 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) [1] PRECEDENTES: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – 

CIRURGIA – HONORÁRIOS – CAUSALIDADE E EQUIDADE – APELOS 

DESPROVIDOS. (...) A multa cominatória deve ser direcionada ao gestor 

público para o caso de descumprimento da decisão judicial, porque o 

erário público não deve ser penalizado ou responsabilizado pela omissão 

de seus servidores. (TJMT Apelação / Remessa Necessária 78069/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016) 

CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – REEXAME NECESSÁRIO – SAÚDE – CIRURGIA 

COM RESERVA DE UTI - URGÊNCIA DEMONSTRADA – TUTELA 

ANTECIPADA – DEFERIMENTO - RATIFICAÇÃO POSTERIOR – SENTENÇA 

CONFIRMADA. (...) Estando evidenciado que a atuação pública se revela 

ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, 

produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, 

notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis. (TJMT 

ReeNec 57297/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

10/07/2015)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504804-46.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IONES LEITE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504804-46.2015.8.11.0001 REQUERENTE: IONES LEITE MAGALHAES 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38, da 

Lei nº 9.099/95). Fundamenta-se e Decide-se. Trata-se de ação revisional 

que IONES LEITE MAGALHÃES promove em face do INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – MT SAÚDE, na qual pretende obter a declaração e nulidade de 

clausula contratual que instituiu a cobrança de cota participação pela 

utilização do plano de saúde bem como a restituição dos valores 

cobrados. Aponta que na modalidade originária não havia cobrança de 

cota participação e que a modificação impõe onerosidade excessiva para 

o usuário, mormente a autora que conta com o esposo/dependente em 

atendimento de home care. Rejeita-se a preliminar de incompetência do 

juízo em razão de necessidade de liquidação, haja vista que quanto ao 

pedido de restituição de valores não é necessária apuração já que 

incumbe à parte autora demonstrar o que e quanto pagou, desse modo a 

apuração de eventual débito ou crédito se dá por mero cálculo aritmético 

simples, sem complexidade, portanto. Quanto ao mérito estabelecem-se as 

seguintes premissas: O Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do 

Estado de Mato Grosso - Mato Grosso Saúde - foi criado pela Lei 

Complementar nº 127, de 11/07/2003 e se trata de uma autarquia dotada 

de personalidade jurídica de direito público, tendo suas atividades 

supervisionadas pela Secretaria de Estado de Administração – SAD. É 

cediço que Superior Tribunal de Justiça reviu sua jurisprudência[1] , 

afastando a aplicação do CDC aos planos de saúde fechados (modalidade 

autogestão) , como se apresenta o MT SAÚDE, de modo que não se fará a 

análise na perspectiva consumerista, no entanto orientando-se pelas 

balizas do Código Civil relativa a contratos. Nessa perspectiva, tem-se 

que, de regra, não há ilegalidade no estabelecimento de cota participação, 

instrumento utilizado para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato. Também, de regra, não há que se falar genericamente em 

onerosidade excessiva porque o controle da despesa fica ao exclusivo 

arbítrio do usuário do plano que só fará pagamento extra caso incida em 

utilização, sendo ainda um meio de permitir a correta, justa e equânime 

distribuição dos custos entre os participantes quando se trata de meio a 

prestação de serviço particular de saúde por vinculo coletivo, como se 

identifica na espécie. Contudo, no caso dos autos, evidencia-se uma 

particularidade que permite um ajuste no negócio jurídico. Segundo a prova 

acostada está havendo a cobrança sobre os serviços de natureza 

hospitalar. Restou incontroverso pela ausência de contestação que o 

paciente identificado na cobrança se encontra em atendimento de Home 

Care. A prova documental acostada no id 343394 (pag. 7) demonstra a 

cobrança de coparticipação do dependente Antonio João de Magalhaes de 

produto intrínseco ao serviço prestado por home care (dieta enteral). 

Sabe-se que o fornecimento da home care não decorre de uma obrigação 

contratual, mas constitui uma liberalidade das partes que o fazem em 

substituição à internação hospitalar. Desse modo, se o ajuste não prevê a 

cobrança sobre os serviços médicos hospitalares, não pode haver a 

cobrança, por decisão unilateral da entidade de saúde, sobre aqueles 

prestados pela home care, ainda que em cota participação. No caso dos 

autos, o requerido não comprovou que o ajuste permita incidir cobrança 

sobre as despesas de natureza hospitalar a restou incontroverso pela 

ausência de contestação, e pela prova trazida pela parte autora, que a 

cota está incidindo sobre serviços da home care, o qual possui também tal 

natureza. Segundo o pedido posto na preambular a autora não se dispõe a 

contribuir, apenas alternativamente aceitaria pagar 10% do valor da 

mensalidade a titulo de coparticipação. Nesse norte, a princípio, sobre 

esse serviço não deve incidir cobrança. O Superior Tribunal de Justiça, 

em precedentes[2] relativos à saúde suplementar, afirma que é lícita a 

cobrança de coparticipação, contudo o percentual exigido do usuário não 

pode representar, no caso concreto, uma restrição severa aos serviços 

médico-hospitalares. Embora não se aplique o CDC à hipótese, o artigo 

424[3] do Código Civil impõe limites ao contrato de adesão. No caso dos 

autos, os documentos apresentados denotam que a imputação de uma 

despesa de R$ 3.000,00/mês a título de cota participação por 

complementação de dieta enteral utilizada em home care constitui óbice a 

manutenção do serviço, haja vista o próprio valor da mensalidade (R$ 

586,21 – id 343394 – pag. 5). Desse modo, conclui-se que embora não 

haja impedimento para que se estabeleça a coparticipação do usuário nas 

despesas do plano de saúde, deve haver limitação quanto àquelas 

relativas a custos com internação em qualquer modalidade, haja vista que, 

no caso concreto, a cobrança inviabiliza a própria fruição do objeto do 

contrato. Assim, como a Home care nada mais é que uma modalidade de 

internação domiciliar não pode incidir sobre esse serviço a cota 

participação em valor ou percentual superior ao que o usuário assentir 

pagar. Desse modo, considerando os termos do pedido verifica-se que 

procede em parte a irresignação da autora, no que se refere a cobrança 

sobre a internação ou serviço da mesma natureza, haja vista que se 

identifica onerosidade excessiva. Não é viável, contudo, fixar o limite de 

10% do valor da mensalidade para a cobrança de coparticipação em todos 

os serviços (mormente sem prova do abuso), haja vista que desnaturaria, 

sem prova de excesso, a finalidade da cota adicional que é justamente 

manter equilíbrio econômico financeiro do plano coletivo. No que tange ao 

pedido de restituição de valores cobrados, a parte autora não demonstrou 

efetiva quitação, haja vista que não trouxe aos autos comprovante de 

pagamento do boleto de pag. 10 (id 343394), restando improcedente a 

pretensão de devolução pela ausência de prova. Não se identifica dano 

moral indenizável haja vista que não houve a suspensão de nenhum 

serviço essencial, sendo a mera divergência contratual insuscetível de 

lesionar direito da personalidade e ocasionar dano extrapatrimonial. Diante 

do exposto, ratifica-se a liminar deferida e JULGA-SE parcialmente 

PROCEDENTE o pedido para: 1) declarar a nulidade de cobrança de 
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coparticipação sobre despesas relativa a internação hospitalar ou 

domiciliar (home care), do plano de saúde relativo ao contrato entabulado 

entre IONES LEITE MAGALHÃES e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 

DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE; 2) Como 

consequência condenar a parte requerida a excluir as cobranças, 

eventualmente lançadas relativas a coparticipação nos serviços e 

produtos que se refiram a internação hospitalar ou domiciliar (home care) , 

inclusive as descritas no boleto de id 343394, relativa a coparticipação do 

mês 08/15, na importância de R$ 4.027,51 . Declara-se extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Sem 

condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá, 12 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] REsp 1285483/PB, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 

16/08/2016 “Em que não há a presença de comercialização no mercado e 

sem fins lucrativos, cujo seus beneficiários são limitados a um grupo de 

pessoas (plano de saúde fechado). Contextualizando, são planos criados 

por instituições diversas, poder público ou empresas, exclusivamente para 

atender pessoas vinculadas a estes.” [2] 7. A coparticipação em 

percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de 

internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a 

saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados (arts. 2º, VII e 

VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/1998). STJ - REsp 1566062/RS, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 21/06/2016, DJe 01/07/2016). [3] CC - Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro 

de 2002 - Institui o Código Civil . Art. 424. Nos contratos de adesão, são 

nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a 

direito resultante da natureza do negócio.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

PEDRO CORREA FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000063-95.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CELESTINA MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais objetivando a fixação de 

danos morais e emissão de nova certidão de crédito, devidamente 

atualizadas. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, mas apresentou defesa. Inobstante o não comparecimento do 

requerido à audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Passa-se à apreciação do mérito. Extrai-se do 

conjunto probatório que a parte autora é titular do crédito descrito na 

Certidão n: 9.9.093.844-1 no valor líquido de R$ 23.422,37 (vinte três mil, 

quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), emitida pela 

Secretaria de Estado e Administração – SAD/MT, em nome do seu esposo 

João Juliano da Silva, no dia 11/04/2009. A controvérsia, em análise, 

resume-se em apurar se assiste à parte requerente o direito à emissão de 

novas certidões de crédito, tendo em vista a negativa do requerido sob o 

fundamento da ausência de previsão legal para tanto. Verifica-se que se 

tratam de cartas de créditos emitidas no ano de 2009 para fins de 

compensação contra a Fazenda Pública Estadual. Portanto, quem detém o 

título tem legitimidade para exigir o cumprimento do crédito nele expresso 

e, por ser um documento escrito, somente leva-se em consideração aquilo 

que estiver nele expressamente descrito. Por isso, são considerados 

títulos executivos extrajudiciais pelo TJMT, bastando sua apresentação em 

juízo para que se dê início ao processo de receibmento. No presente caso, 

após a emissão das certidões de crédito teve início o decurso do prazo 

prescricional para se postular judicialmente o respectivo recebimento. 

Segundo o Decreto nº 20.910/1932, o prazo prescricional para as ações 

de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal é 

quinquenal, vejamos: "Art. 1º 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 

originarem." O fato das certidões de crédito permanecerem em circulação 

até a presente data indica inércia do titular do crédito, visto que não 

protocolou pedido de compensação junto à administração pública, nem 

ação de execução para cobrança dos valores de forma que, 

determinar-se a emissão de novas certidões de crédito, sob o pretexto de 

atualizar o débito, esbarra no impeditivo de burla à prescrição, eis que 

redundaria na entrega de novos títulos de crédito ao requerente, com o 

valor e data atuais, e, portanto, aptos à execução judicial, quando em 

verdade já perderam sua força executiva, eis que fulminados pela 

prescrição. Tal circunstância só possuiria ressalva caso o requerente 

comprovasse, concreta e objetivamente, a ocorrência de alguma causa 

interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional, o que não se vislumbra 

nos autos. Dentre os inúmeros fundamentos para existência do instituto da 

prescrição cita-se aquele defendido pela maioria da doutrina, que se 

assenta no interesse da coletividade, que almejando “um clima de 

segurança e harmonia, pondo termo a situações litigiosas e evitando que, 

passados anos e anos, venham a ser propostas ações reclamando 

direitos cuja prova de constituição se perdeu no tempo” (RODRIGUES, 

2003, p. 327). Assim, a despeito do que dispõe o inciso XXXIV, ‘b’, do art. 

5º, da Constituição Federal, onde todo cidadão tem direito “a obtenção de 

certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimentos de situação de interesse pessoal”, no presente caso não 

deve prosperar o pedido do requerente, pois, estar-se-ia, por via 

transversa, afastando os efeitos deletérios da prescrição. Constata-se, 

por derradeiro, não restarem demonstrados os elementos da 

responsabilidade civil capazes de ensejar indenização, pois o requerente 

não conseguiu estabelecer a lesão a nenhum dos bens jurídicos tutelados, 

fato este que afasta a ocorrência de dano moral. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0505647-45.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLY CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505647-45.2014.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA MARIA DE ALMEIDA 

ALVES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de reclamação 

na qual a parte autora postula a revisão da área de imóvel de sua 

propriedade informada no cadastro de IPTU, repetição do indébito 

tributário, pagamento de indenização a título de danos morais em razão de 

cobrança indevida do imposto municipal. Diz que sofre cobrança relativa a 

área de 127,21m² que não corresponde a medida do imóvel pois na 

matrícula do imóvel consta 58,268750 m² de área privativa e 56,938305 m² 

de área comum, totalizando a área global de 115, 207055 m². Defende que 

o cadastro da prefeitura não coaduna com o tamanho real da edificação e 

por isso sofreu a cobrança indevida, teve proposta execução em seu 
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desfavor, resultando violação de seu patrimônio moral. DECIDE-SE. 

Rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial fazendário em 

razão da necessidade de perícia para se aferir a irregularidade haja vista 

que a prova documental basta para o deslinde da controvérsia. Quanto a 

repetição de indébito, fixada as balizas no julgamento, a apuração é feita 

por mero calculo aritmético simples, não há, portanto, complexidade que 

impeça a tramitação neste juízo. Rejeita-se a preliminar de falta de 

interesse de agir, haja vista que a confissão da dívida e demais atos 

relativos ao parcelamento não inibem a discussão judicial do débito, 

mormente porque produzem efeitos restritos à esfera administrativa. A 

prática de atos no âmbito da administração não exclui a possibilidade de 

apreciação da controvérsia pelo Poder Judiciário, direito fundamental a luz 

do que dispõe o art. 5º , XXXV, da Constituição Federal. Quanto a 

prejudicial de mérito tem–se que, para os tributos cujo lançamento é feito 

de ofício, como o IPTU, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação 

de repetição de indébito ocorre em 5 anos, contados desde a extinção do 

crédito tributário, na forma do que dispõe os arts. 156, I, e 168, I, do CTN. 

Desse modo, no caso dos autos, verifica-se e declara-se a prescrição 

parcial quando a pretensão ressarcitária, relativa aos anos de 2003, 2004, 

2005, 2006 e 2009, haja vista que a ação foi proposta no dia 02/12/2014, 

após o lapso quinquenal. No que concerne ao mérito, a prova dos autos 

revela que improcede a irresignação. Por meio da certidão de registro de 

imóvel , verifica-se que o apartamento n.º 302, tipo B, bloco B-3, do 

Residencial Terra Nova, composto de circulação interna, uma sala de 

estar, uma sacada, dois dormitórios sendo um de casal, um banheiro 

social e uma copa/cozinha com área de serviço conjugada possui área 

privativa de 58,268750m², além de 0,631612% de fração ideal da área 

comum, que segundo o documento corresponde a 56,938305 m2 - 

totalizando 115,207055. Incontroverso, portanto a metragem do imóvel 

mais área comum proporcional. De fato comprovou a autora que a 

cobrança de IPTU é feita sobre uma área de 127,20m² o que criou a 

impressão de que houve cobrança além do devido. Contudo, vindo do 

ofício de registro de imóveis o documento relativo a incorporação, que 

aportou aos autos por determinação deste juízo, restou demonstrado que 

a metragem constante no cadastro imobiliário é exatamente a 

correspondente a área total descrita no documento de pagina 37 do id 

11070749 (Of. N.º 457-C/2017). O Quadro II – cálculo das áreas das 

unidades autônomas do Residencial Terra Nova demonstra que a unidade 

302 – Bloco B-3 – 2 quartos - do Residencial Terra Nova, possui área total 

da unidade de 127,20 m² (correspondente ao apartamento + fração ideal 

da área comum + garagem). Desse modo, não há correção a ser feita na 

especificação do cadastro imobiliário quanto ao tamanho da área. A autora 

não demonstrou que tenha realizado pagamento do IPTU relativo a 

garagem de forma autônoma, de modo que a medida atribuída deve 

integrar cálculo para a cobrança. No mais, o fato da parte autora alegar 

que possui vizinhos com cobrança de forma diferenciada, porque no 

cadastro de unidade idêntica consta metragem inferior não justifica que se 

altere a medida que integra a base de cálculo do imposto com fundamento 

no princípio da isonomia haja vista a aplicação da legalidade tributária 

estrita, especialmente em face a prova documental . Nesse contexto, 

verifica-se que não há correção a ser feita quanto aos dados que 

integram o cadastro de IPTU. Improcedente o pedido revisional, o de 

reparação de danos e repetição de indébito amparados em inexistente 

cobrança indevida. Ante o exposto, julgam-se improcedentes os pedidos e 

declara-se extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 e 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO DE SOUZA DANTAS (REQUERENTE)

EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002107-24.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ABRAAO DE SOUZA 

DANTAS, EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de ação de obrigação de 

fazer c/c danos morais objetivando a fixação de danos morais e emissão 

de nova certidão de crédito, devidamente atualizadas. Citado, o requerido 

não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou defesa. 

Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de conciliação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se à apreciação 

do mérito. A parte reclamada invoca a preliminar, alegando ser 

incompetente este Juizado, porém o presente caso não se trata de 

sentença ilíquida. Com isso, REJEITA-SE a preliminar invocada, e passa-se 

ao mérito. Extrai-se do conjunto probatório que as partes autoras são 

titulares dos créditos descritos na Certidão nº 9.9.092.393-2 em nome de 

ABRAÃO DE SOUZA DANTAS no valor de R$ 13.144,27 (treze mil, cento e 

quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), e Certidão nº 

9.9.092.465-3 em nome de EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA no valor 

líquidos de R$ 13.583,59 (treze mil, quinhentos e oitenta e três reais e 

cinquenta e nove centavos), ambas emitidas pela Secretaria de Estado e 

Administração – SAD/MT, no dia 11/04/2009. A controvérsia, em análise, 

resume-se em apurar se assiste às partes requerentes o direito à emissão 

de novas certidões de crédito, tendo em vista a negativa do requerido sob 

o fundamento da ausência de previsão legal para tanto. Verifica-se que se 

tratam de cartas de créditos emitidas no ano de 2009 para fins de 

compensação contra a Fazenda Pública Estadual. Portanto, quem detém o 

título tem legitimidade para exigir o cumprimento do crédito nele expresso 

e, por ser um documento escrito, somente leva-se em consideração aquilo 

que estiver nele expressamente descrito. Por isso, são considerados 

títulos executivos extrajudiciais pelo TJMT, bastando sua apresentação em 

juízo para que se dê início ao processo de execução (cobrança). No 

presente caso, após a emissão das certidões de crédito teve início o 

decurso do prazo prescricional para se postular judicialmente o respectivo 

recebimento. Segundo o Decreto nº 20.910/1932, o prazo prescricional 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal é quinquenal, vejamos: "Art. 1º 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 originarem." O fato das certidões de crédito permanecerem em 

circulação até a presente data indica inércia do titular do crédito, visto que 

não protocolou pedido de compensação junto à administração pública, nem 

ação de execução para cobrança dos valores de forma que determinar-se 

a emissão de novas certidões de crédito, sob o pretexto de atualizar o 

débito, esbarra no impeditivo de burla à prescrição, eis que redundaria na 

entrega de novos títulos de crédito ao requerente sem qualquer 

fundamento jurídico. O extravio de título extrajudicial corresponde à perda 

do crédito. É como se tivesse perdido o valor correspondente em dinheiro 

por falta de cuidado. Ademais, trata-se de títulos prescritos. O instituto da 

prescrição se assenta no interesse da coletividade, que almejando “um 

clima de segurança e harmonia, pondo termo a situações litigiosas e 

evitando que, passados anos e anos, venham a ser propostas ações 

reclamando direitos cuja prova de constituição se perdeu no tempo” 

(RODRIGUES, 2003, p. 327). Assim, a despeito do que dispõe o inciso 

XXXIV, ‘b’, do art. 5º, da Constituição Federal, onde todo cidadão tem 

direito “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 

direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal”, no presente 

caso não deve prosperar o pedido do requerente, pois, estar-se-ia, por 

via transversa, afastando os efeitos deletérios da prescrição. Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 
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de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá-MT, 18 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002604-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

STANLEY LEAO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002604-38.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: STANLEY LEAO DE SOUSA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de execução de título judicial, 

na qual a parte exequente postula o pagamento de quantia certa 

determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 64.634,81 (sessenta 

e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), 

consoante planilha de cálculo id. 12433343 - Pág.2. De acordo com o 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte executada 

manifestou concordância com o cálculo (id. 14822459). Passa-se ao 

julgamento. Verifica-se que se trata de cumprimento de sentença, cujo 

crédito se encontra dentro do teto dos Juizados Especiais, mas quando 

acrescido dos juros e correção monetária, ultrapassa o teto dos Juizados. 

Sobre isso diz a jurisprudência: ESTADO DE MATO GROSSO (...) SÚMULA 

DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 - Recurso Inominado nº 

0013925-97.2011.811.0001 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá - Recorrente: BANCO FIBRA S/A - Recorrida: DEOLINDA DE 

OLIVEIRA - RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 

EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR CORRETO – 

COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. (...) VALOR DA 

EXECUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS. O art. 3º, § 3º, c/c art. 39 da Lei n. 9.099/95, dispõe acerca do 

limite de quarenta salários mínimos ao valor da causa quando do 

ajuizamento da demanda. O mesmo não ocorre para o cumprimento da 

sentença, de modo que, no valor fixado na condenação, além dos juros 

incide a correção monetária, podendo superar o teto dos Juizados 

Especiais Cíveis. (...) (Procedimento do Juizado Especial Cível 

139259720118110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 02/07/2014) No 

tocante ao pedido de destaque da verba honorária, verifica-se a juntada 

do contrato de prestação de serviços no processo, sendo cumpridos os 

requisitos para a separação dos créditos. In casu, defere-se o pedido de 

destaque da verba honorária contratuais, em observância ao contrato 

firmado entre as partes. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

64.634,81 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e 

oitenta e um centavos) referente ao crédito principal corrigido, respeitado 

o destaque dos honorários contratuais. Cumpra-se a Súmula Vinculante 

47, do STF em relação aos honorários. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

PEDRO CORREA FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000057-88.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIELLE PAULA 

VOLTARELLI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação de cobrança proposta por MARIELLE PAULA 

VOLTARELLI em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivado o 

recebimento de diferença da ajuda de custo destinada a compensar as 

despesas de instalação em razão de sua transferência com ônus no 

interesse do serviço e por determinação do Comandante Geral, passando 

a ter exercício em nova sede por mais de 30 trinta dias, nos termos do 

artigo 130, da Lei Complementar nº 555/2014. Aduz que foi pago o valor 

de 10 (dez) salários mínimos, o que a época perfazia o montante de R$ 

8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) valor esse muito inferior ao subsídio 

do autor que na época era de R$ 15.948,77 (quinze mil novecentos e 

quarenta e oito reais e setenta e sete centavos). Citado, o requerido não 

compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. Consta 

da inicial que o requerente faz parte do quadro da Polícia Militar do Estado 

de Mato Grosso, fato este que ensejou sua transferência, com ônus, no 

dia 22/06/2016 da cidade de Cuiabá/MT para a cidade de Sinop/MT, por 

determinação do Comandante Geral, nos termos do artigo 130, da Lei 

Complementar nº 555/2014, consoante se infere do Boletim Geral 

Eletrônico do CBMMT n°. 1380 de 22/06/2016 (documento em anexo), 

mormente a Portaria nº 398/BM-1/2016 O Estatuto dos Militares disciplinado 

pela Lei Complementar nº 555/2014, estabelece o que segue: Art. 130 A 

ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do 

militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa 

a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias. Art. 131 A ajuda 

de custo corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar. 

Pelos documentos juntados aos autos observa-se que o requerente foi 

transferido com ônus para administração pública e por necessidade do 

serviço fazendo jus à ajuda de custo correspondente ao valor de 01 (um) 

subsídio mensal. No entanto, percebe-se que, no momento do pagamento 

aplicou-se o dispositivo da então revogada Lei Complementar nº 231/2005, 

que prescrevia: “Art. 71 A ajuda de custo corresponderá ao valor de 01 

(uma) remuneração mensal do militar, não podendo exceder a importância 

correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga pelo Poder 

Executivo Estadual.”, contrariando o Estatuto vigente (LC 455/14). É 

notório que o pagamento menor se deu em razão de entendimento 

equivocado da Secretaria de Estado e Gestão. Assim, tendo o art. 131, da 

LC 455/2014, alterado o valor da ajuda de custo, a procedência é medida 

que se impõe. Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial e 

CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a pagar ao requerente o montante 

de R$ 7.148,77 (sete mil cento e quarenta e oito reais e setenta e sete 

centavos) a título de ajuda de custo, cujo valor deve ser acrescido de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a 

partir da citação e correção monetária da data em que o pagamento 

deveria ter ocorrido (03/2017) com base no IPCA-E (ADI 4425 - STF), 

respeitado o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, e, por consequência, EXTINGUE-SE 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 19 de setembro 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501942-05.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ANGELO CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANAIL APOLONIA FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501942-05.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JERONIMO ANGELO CORREIA 

DE SOUZA, ANAIL APOLONIA FERNANDES SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

que promovem Anail Apolonia Fernandes da Silva e Jeronimo Angelo 

Correia de Souza em face do Estado de Mato Grosso e Instituto de Terras 

do Estado de Mato Grosso – INTERMAT com o objetivo de obter a 

condenação dos requeridos a “(...) cumprirem em prazo razoável, a ser 

estabelecido por este Nobre Juízo, a obrigação político-constitucional de 

regularizar gratuitamente aos autores o imóvel(...)”. Apontam, em síntese, 

que se encontram há mais de 15 anos na posse de imóvel localizado na 

Rua 50, Lote 36, da Quadra 212, do loteamento denominado PEDRA 90, 

com metragem total de 200m², o qual pertencia a COHAB – COMPANHIA 

DE HABITAÇÃO DE MATO GROSSO, deram entrada no ano de 2007 com 

pedido administrativo (protocolo 75117/2007) para ter a regularização do 

bem, contudo não obtiveram resposta. DECIDE-SE. Acolhe-se a preliminar 

de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso haja vista 

que, segundo aponta a própria preambular, a responsabilidade 

obrigacional pelos ativos e passivos da extinta COHAB/MT foi transferida 

para o INTERMAT, autarquia estadual, portanto, detentora de 

personalidade jurídica própria, desvinculada do ente público que o criou. 

Desse modo, declara-se a ilegitimidade passiva do primeiro requerido e 

determina-se a sua exclusão da lide, com a consequente extinção do 

processo, sem resolução do mérito, forma do art. 485, VI, do CPC. No 

mais, examinando a matéria processual, verifica-se a prova coligida 

identifica a falta de interesse de agir dos requerentes posto que, segundo 

a contestação e o andamento do processo administrativo protocolo 

75117/2007, referido feito iniciado junto ao INTERMAT ficou paralisado por 

desídia dos requerentes que não apresentaram os documentos 

necessários à continuidade da análise do pedido (pag. 94). Consta que 

para a continuidade do processo é necessária a apresentação de 

documentos (pag. 83), quais sejam o contrato de compra e venda (da 

COHAB até os requerentes) e o comprovante de residência 

(provavelmente se refere ao de Jeronimo já que o de Anail se encontra 

nos autos). Desse modo, se o processo ficou paralisado por inércia dos 

autores no atendimento da requisição administrativa é latente sua falta de 

interesse de agir - na modalidade necessidade - para requer providência 

relativa a obrigação de fazer na forma posta, a qual, segundo a prova, se 

encontra pendente por desídia dos autores. Também não é possível 

acolher, a titulo de emenda, a pretensão posta na impugnação para 

determinar ao réu reconhecimento de domínio,uma vez que, segundo 

apontam os documentos apresentados pelo INTERMAT, sobre o imóvel há 

registro de negocio jurídico entabulado entre a extinta COHAB e Edna de 

Matos Pereira, CPF 570243751-91, o que estabelece inclusive interesse de 

terceiro não chamado a lide. Verifica-se, ainda, a ausência de interesse – 

na modalidade adequação - diante do teor da certidão declaratória de pag. 

133, na qual o autor Jeronimo atesta que recebeu o lote por ‘doação’ do 

presidente do bairro, sujeito estranho à relação jurídica base descrita no 

registro público, o que impõe a revisão do próprio pedido. Ante o exposto, 

reconhece-se e declara-se a ausência de interesse de agir e 

determina-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência 

de condição da ação, na forma do art. 485, VI, do CPC. Exclua s secretaria 

do polo passivo o ESTADO DE MATO GROSSO, cuja ilegitimidade passiva 

foi declarada, com a consequente extinção do processo, sem resolução 

do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários 

(art.54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, arquive-se. Publicada no sistema PJe. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503610-11.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ARANTES OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LOREYNNE VALDISSERA ARANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503610-11.2015.8.11.0001 REQUERENTE: LOREYNNE VALDISSERA 

ARANTES REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

Projeto de Sentença Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial (pag.52/53) 

para quantificar o dano moral e retificar o valor da causa para R$ 

31.520,00. Promova a secretaria adequação no sistema PJe. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). FUNDAMENTA-SE e DECIDE-SE. 

Trata-se de ação de reparação de dano que LOREYNNE VALDISSERA 

ARANTES promove em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN – MT, por suposto erro atribuído 

a agente da autarquia de trânsito, o qual teria deixado de atualizar no 

prontuário do veículo de propriedade da parte autora, após regular 

processo administrativo, o número do motor substituído em razão de 

deterioração da peça original, ocasionando-lhe dissabor por ocasião da 

transferência a terceiro. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo 

em razão do valor da causa, haja vista que procedida pela parte autora 

adequação para importância inferior a 60 salários mínimos, além disso a 

mera sugestão de valor para arbitramento do dano moral não vincula o 

juízo e, por tal razão, não constitui o proveito econômico para fins de 

fixação do valor da causa e alçada. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade 

passiva do DETRAN/MT haja vista que o ato administrativo atacado 

incontroversamente foi praticado por agente vinculado à autarquia, além 

disso, não houve transferência para outro Estado, pois segundo a 

preambular foi justamente essa fase que ficou emperrada em razão do 

suposto erro no registro do veículo. Quanto ao mérito, verifica-se a 

ocorrência do fato administrativo, nexo entre a conduta atribuída à 

administração e o dano moral que na espécie se caracteriza “in re ipsa” e 

a culpa concorrente da parte autora, a qual não adotou cuidado que lhe é 

devido concernente a sua obrigação de conferir o documento no ato do 

recebimento. Vejamos: Segundo a parte autora “Apesar de o (...) 

requerimento ter sido deferido pelo DETRAN-MT que autorizou à troca do 

motor de nº 3A0017529 pelo motor nº F90003470, conforme laudo de 

vistoria nº 092747/2013, a numeração do motor, no documento do veículo, 

não foi alterada, sendo emitido pelo DETRAN-MT O DOCUMENTO NOVO 

COM O NÚMERO DE MOTOR ERRADO (ANTIGO), ficando assim a 

numeração do motor no documento incompatível com o motor instalado no 

veículo.” Em que pese não tenha o requerente apresentado cópia integral 

do processo administrativo nº 092747/2013, o fato restou incontroverso 

em razão da ausência de contestação específica pelo DETRAN/MT, bem 

como pelo teor do e-mail (pag. 47) recebido pelo procurador da autora de 

pessoa identificada em endereço eletrônico pertencente à autarquia 

(augustocordeiro@detran.mt.gov.br), no qual referido servidor assume a 

reponsabilidade pela correção. A prova não foi impugnada na contestação 

e, portanto, basta a comprovação da matéria fática. Quanto ao pedido de 

correção no documento, diante do exame do e-mail supracitado, no qual 

servidor do DETRAN atesta que estão sendo providenciadas as correções 

necessárias, verifica-se a perda do objeto, mormente porque na peça de 

impugnação (última manifestação da autora nos autos) não há 

comunicação de manutenção da pendência administrativa, de modo que a 

prova acostada indica a resolução da questão quanto a expedição do 

documento. No que concerne ao dano extrapatrimonial trata-se de 

responsabilidade objetiva da administração pública e estão presentes os 

pressupostos necessários ao reconhecimento. A culpa concorrente da 

parte requerente (ou seu procurador) é evidente haja vista que lhe cabia o 

cuidado de conferir a nova documentação recebida e sua conformação 

com o pedido administrativo. No ato de retirada do DUT, antes de assinar o 

recebimento deveria ter observado o registro fundamental, se não o fez 
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concorre para o resultado. A omissão do DETRAN quanto ao dever de 

prestar o serviço com eficiência e realizar a modificação no prontuário do 

veiculo se sobrepõe a culpa da parte autora de modo que sobre a 

autarquia recai 70% de culpa pelo resultado em detrimento de 30% 

atribuíveis à parte autora. Evidenciada a “culpa concorrente” não se exime 

a administração de reparar o dano, que no caso se verifica in re ipsa, pela 

comprovada falha na prestação do serviço público que atrasou a 

transferência do bem móvel, contudo há minoração do quantum 

indenizatório em razão da falta de cuidado da parte autora (ou terceiro por 

ela designado) na conferencia documental. Desse modo fixa-se o valor da 

dano extrapatrimonial na importância de R$ 2.000,00, suficientes à 

reparação considerando-se as balizas descritas. Diante do exposto, 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para CONDENAR o DETRAN/MT a pagar à autora LOREYNNE 

VALDISSERA ARANTES a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, valor que de deverá ser 

acrescidos de juros moratórios, calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, desde o 

arbitramento. Declara-se extinto o processo, com resolução do mérito na 

forma do art. 487,I, do CPC/15. Sem custas e honorários (art.54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, 11 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503916-77.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO REVELES CARVALHO (EXEQUENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503916-77.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCELO AUGUSTO REVELES 

CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado do crédito no 

montante de R$ 10.899,62 (dez mil oitocentos e noventa e nove reais e 

sessenta e dois centavos) conforme demonstrativo de cálculo coligido no 

ID. 9743712. De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado devidamente intimado apresentou Embargos a 

Execução, alegando erro na atualização do montante, apresentando 

calculo id. 11325501 Passa-se a decisão. Extrai-se dos cálcuos que a 

parte exequente seguiu a determinação do acordão, de modo que o 

montante apurado é o que melhor reflete o valor do crédito. Já o 

executado utilizou parâmetros diversos dos aplicados atualmente, 

ocasionando a discrepância arguida. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTES os os Embargos à Execução oposto pelo Estado de Mato 

Grosso e, por consequência, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 10.899,62 

(dez mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), 

conforme a planilha de cálculos constantes no Id. 9743712. Cumpra-se a 

Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicado no PJe. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001356-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES (ADVOGADO(A))

THAIANE BLANCH BENITES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001356-03.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: THAIANE BLANCH BENITES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. THAIANE BLANCH BENITES ajuizou 

a ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a 

qual atuou nos processos de n° 5003-19.2017.811.0046; 

5766-20.2017.811.0046; 2633-04.2016.811.0046; 6210-53.2017.811.0046; 

4305-47.2016.811.0046; 965-61.2017.811.0046; 2642-29.2017.811.0046; 

1452-36.2014.811.0046 e 2331-77.2013.811.0046, em tramite junto a 1ª 

Vara da comarca de Comodoro/MT, almejando o recebimento de 

R$7.592,45 (sete mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco 

centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 13767950). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$7.592,45 (sete mil quinhentos e 

noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo dos processos de n ° 

5003-19.2017.811.0046; 5766-20.2017.811.0046; 2633-04.2016.811.0046; 

6210-53.2017.811.0046; 4305-47.2016.811.0046; 965-61.2017.811.0046; 

2 6 4 2 - 2 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  1 4 5 2 - 3 6 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 6  e 

2331-77.2013.811.0046, em tramite junto a 1ª Vara da comarca de 

Comodoro/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 1ª Vara da 

comarca de Comodoro/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001319-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001319-73.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou no processo de n° 15192-34.2018.811.0042, 

em tramite junto a 14ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, almejando o 
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recebimento de R$1.478,76 (hum mil quatrocentos e setenta e oito reais e 

setenta e seis centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 13755020). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.478,76 (hum mil 

quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), referente 

aos honorários de defensor dativo do processo de n° 

15192-34.2018.811.0042, em tramite junto a 14ª Vara Criminal da comarca 

de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 14ª Vara Criminal 

da comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000724-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO (EXEQUENTE)

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000724-74.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MISAEL LUIZ INACIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MISAEL LUIZ INACIO ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual atuou 

no processo de n° 223-77.2013.811.0110, em tramite junto a Vara Única 

da Comarca de Campinápolis/MT, almejando o recebimento de R$3.586,04 

(três mil quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos). O Enunciado 

3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que 

“A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da 

Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a 

oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII 

ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 14217356). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$3.586,04 (três mil quinhentos e 

oitenta e seis reais e quatro centavos), referente aos honorários de 

defensor dativo do processo de n° 223-77.2013.811.0110, em tramite junto 

a Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT acerca 

da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000733-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000733-36.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. I.S.MORAIS 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ajuizou a ação de título 

executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual atuou nos 

processos de código n° 39463; 39519 e 74168, em tramite junto a Vara 

Única da Comarca de Campinápolis/MT, almejando o recebimento de 

R$8.068,59 (oito mil sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 14293853). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$8.068,59 (oito mil sessenta e oito 

reais e cinquenta e nove centavos), referente aos honorários de defensor 

dativo dos processos de código n° 39463; 39519 e 74168, em tramite junto 

a Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT acerca 

da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000784-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS (ADVOGADO(A))

JEREMIAS DA CRUZ DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000784-47.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: JEREMIAS DA CRUZ DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JEREMIAS DA CRUZ DIAS ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

a tuou  nos  p rocessos  de  n°  1420-53 .2011 .811 .0008 ; 

1205-72.2014.811.0008; 1385-49.2018.811.0008; 246-96.2017.811.0008; 

4591-81-2012.811.0008; 354-91.2018.811.0008; 4325-21.2017.811.0008; 

2581-88.2017.811.0008 e 403-35.2018.811.0008, em tramite junto a 3° 

Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, almejando o recebimento de 

R$6.100,00 (seis mil e cem reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

14307121). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$6.100,00 (seis mil e cem reais), referente aos honorários de defensor 

da t ivo  dos  processos  de  n°  1420-53 .2011 .811 .0008 ; 

1205-72.2014.811.0008; 1385-49.2018.811.0008; 246-96.2017.811.0008; 

4591-81-2012.811.0008; 354-91.2018.811.0008; 4325-21.2017.811.0008; 

2581-88.2017.811.0008 e 403-35.2018.811.0008, em tramite junto a 3° 

Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT. Sem custas nem honorários, 
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conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 3° Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT acerca 

da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000450-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000450-13.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou no processo de n° 169-11.2013.811.0014, 

em tramite junto a Vara Única da Comarca de Poxoréo-MT, almejando o 

recebimento de R$35.860,40 (trinta e cinco mil oitocentos e sessenta reais 

e quarenta centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 

no ID 15169459. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$35.860,40 (trinta e cinco mil oitocentos e sessenta reais e quarenta 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo do processo de 

n° 169-11.2013.811.0014, em tramite junto a Vara Única da Comarca de 

Poxoréo-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da 

Comarca de Poxoréo-MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000575-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VINICIUS NARDINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000575-78.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: VINICIUS NARDINI EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se 

o relatório. VINICIUS NARDINI ajuizou a ação de título executivo fundado 

em honorários de defensor dativo, a qual atuou nos processos de n° 

5 5 2 2 - 9 1 - 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  5 5 2 8 - 9 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ; 

5 5 2 6 - 3 1 3 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  3 4 5 4 - 7 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ; 

5581-79.2017.811.0046; 2415-39.2017.811.0046; 2416-92.2015.811.0046; 

96-45.2010.811.0046 e 5400-15.2016.811.0046, em tramite junto a 1° Vara 

da Comarca de Comodoro/MT, almejando o recebimento de R$7.972,39 

(sete mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 15170332. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$7.972,39 (sete mil 

novecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo dos processos de n ° 

5 5 2 2 - 9 1 - 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  5 5 2 8 - 9 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ; 

5 5 2 6 - 3 1 3 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  3 4 5 4 - 7 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ; 

5581-79.2017.811.0046; 2415-39.2017.811.0046; 2416-92.2015.811.0046; 

96-45.2010.811.0046 e 5400-15.2016.811.0046, em tramite junto a 1° Vara 

da Comarca de Comodoro/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 1° Vara da Comarca de Comodoro/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000398-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli (EXEQUENTE)

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000398-17.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: JOELI MARIANE CASTELLI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JOELI MARIANE CASTELLI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou nos processos de código n° 117749; 119349; 119423; 118532; 

120512 e 122293, em tramite junto ao Juizado Especial Criminal Unificado 

da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$5.936,87 (cinco 

mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 15168402. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$5.936,87 (cinco 

mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), referente 

aos honorários de defensor dativo dos processos de código n° 117749; 

119349; 119423; 118532; 120512 e 122293, em tramite junto ao Juizado 

Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 
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Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000148-18.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ARAUJO (EXEQUENTE)

ROSELI RAQUEL RICAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000148-18.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: EDNA ARAUJO EXECUTADO: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 

16.369,45 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e 

cinco centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no Id. 

10268513. Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso 

e requereu a redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o 

montante que entende correto (Id. 11836587). Pleiteia ainda que a parte 

exequente seja intimado a manifestar se renuncia ao crédito excedente, 

conforme segue: “pleiteamos desde já que o exequente seja intimado a 

manifestar se renuncia ao montante excedente ao teto da RPV municipal 

(montante de R$ 6.500,00), nos moldes do previsto no §4º, artigo 100 da 

CRFB c/c Lei Municipal n.º 5.953/2015 (em anexo).”-id. 5843253. A parte 

exequente manifestou concordando com os cálculos apresentados pelo 

Município, bem como em renunciar ao montante excedente, limitando seu 

crédito ao teto do RPV. Ante o exposto, acolhe-se os Embargos à 

Execução opostos pelo Município de Cuiabá, e HOMOLOGA-SE o crédito 

no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) com a renúncia ao 

que exceder ao teto do RPV municipal. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001437-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

REINALDO PRESTES NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001437-83.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: REINALDO PRESTES NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$7.440,40 

(sete mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 11959151. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 13852457). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$7.440,40 (sete mil quatrocentos e 

quarenta reais e quarenta centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000722-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA BONI WIEDTHEUPER (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ULLY SOUZA MATTOZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000722-41.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA ANGELICA BONI 

WIEDTHEUPER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$46.442,70 (quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais 

e setenta centavos), conforme planilha de cálculo id. 11741404. O 

Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

14505344). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$46.442,70 (quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e 

setenta centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000508-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE (EXEQUENTE)

MAURO SERGIO GUERRISE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000508-16.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MAURO SERGIO GUERRISE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MAURO SERGIO GUERRISE ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo de n° 1250-28.2013.811.0100 – Código n. 52838, em 

tramite junto a Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, almejando o 

recebimento de R$843,27 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete 

centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 14321525). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$843,27 (oitocentos e quarenta e 

três reais e vinte e sete centavos), referente aos honorários de defensor 

dativo do processo de n° 1250-28.2013.811.0100 – Código n. 52838, em 

tramite junto a Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 
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Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003332-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho (EXEQUENTE)

Reinaldo Lorençoni Filho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003332-79.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: REINALDO LORENÇONI FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. REINALDO LORENÇONI FILHO 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou nos processos de n° 3642-91.2011.811.0008; 

4222-14.2017.811.0008 e 1422-96.2006.811.0008, em tramite junto a 

Terceira Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, almejando o 

recebimento de R$9.172,98 (nove mil cento e setenta e dois reais e 

noventa e oito centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 14206991). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$9.172,98 (nove mil cento 

e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo dos processos de n ° 

3 6 4 2 - 9 1 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 0 8 ;  4 2 2 2 - 1 4 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 8  e 

1422-96.2006.811.0008, em tramite junto a Terceira Vara da comarca de 

Barra do Bugres/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da Terceira 

Vara da comarca de Barra do Bugres/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502273-84.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

SIMONE DALL AGNOL (EXEQUENTE)

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502273-84.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: SIMONE DALL AGNOL 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$14.365,66 

(quatorze mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis 

centavos) e de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da 

condenação, conforme planilha de cálculo id. 10585788. Citado, o 

Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 

10585788) apresentada pela parte exequente está em consonância com a 

sentença. Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado 

pela parte autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 

10585788, pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$14.365,66 (quatorze mil trezentos 

e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e os honorários 

sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) no valor R$2.154,84 

(dois mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000178-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000178-19.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de pedido de restituição de valores que alega 

terem sido descontados indevidamente a título de contribuição 

previdenciária do período de 02/2012 a 12/2016, incidentes sobre a 

remuneração de cargo em comissão. Citada, a parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, porém apresentou contestação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de 

restituição de contribuição previdenciária que abrange o período posterior 

a janeiro/2015, relativo ao servidor da ativa. A Lei Complementar nº 560, 

de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – 

MTPREV) estabelece que a MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial – MT PREV, e competente para responder pelas 

seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora 

Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - 

RPPS/MT, tem por competência: I - a gestão do Regime Próprio de 

Previdência Social dos servidores públicos estabil izados 

constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, 

dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério 

Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o pagamento e 

a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário; III - 

a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva 

remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão 

por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação dos recursos 

e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT; V - o 

gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados; VI - a 

manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis 

e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas; VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral 

de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de 

Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores civis e 

militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva da parte reclamada 
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referente aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária a partir 

de janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito em relação a esses pedidos, nos termos do 

artigo 485, VI do CPC. - DA PRESCRIÇÃO O autor pleitea a restituição de 

valores do período de 31/01/2012 a 31/12/2016, conforme consta nos 

documentos juntados aos autos. Verifica-se que a prescrição quinquenal, 

dispõe no artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, que segue: "Art. 1º 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 originarem." No artigo 3º do 

referido Decreto menciona que “o pagamento se dividir por dias, meses ou 

anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Assim, uma 

vez que a ação fora protocolada em 01/02/2018, estão prescritos os 

valores de 31/01/2012 a 31/01/2013. Portanto, ACOLHE-SE a prescrição 

quinquenal dos pedidos, referente ao período laborado anterior 

01/02/2013, sendo a presente ação extinta parcialmente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. – DO MÉRITO A parte 

reclamante alega o desconto da contribuição previdenciária sobre o valor 

correspondente ao cargo em comissão, conforme fichas financeiras 

anexas. Considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva 

nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os pedidos deduzidos em 

juízo restringindo-os até dezembro de 2014. A Lei Federal nº 9.783/99 

revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 12.688/2012), 

dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos 

regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e regulamentou o art. 40, 

§ 2º, da Constituição Federal, a qual veda a incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração do cargo comissionado quando esta 

não for incorporada pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da 

contributividade, pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre 

parcela remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 

base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 

que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 

requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Extrai-se das fichas de 

rendimentos dos reclamantes que a contribuição previdenciária incidiu 

sobre o valor descrito no item “SUBSIDIO COMIS SER”, o que é vedado por 

lei. Desse modo, a parte reclamantes fazem jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas a maior até dezembro/2014, haja vista 

a incidência indevida da alíquota previdenciária de 11% (onze por cento) 

sobre a verba contida no item “SUBSIDIO COMIS SER”, por se tratar de 

verba que não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de 

cálculo dos proventos de aposentadoria. Nos casos de repetição de 

indébito de natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ 

disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda 

Pública corrige seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária 

incide a partir do pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do 

trânsito em julgado. Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou 

fração. Veja-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com 

base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto 

no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas 

pela Lei Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado 

no DJE 09/07/2013). Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de 

ilegitimidade passiva referente ao pedido de restituição da contribuição 

previdenciária a partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso, nos 

moldes acima indicados; bem como a existência da prescrição quinquenal, 

referente aos pedidos anteriores a 01/02/2013 e JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada 

a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre o valor referente ao “SUBSIDIO COMIS SER” para o reclamante do 

período de 01/fevereiro/2013 a 31/dezembro/2014, acrescidos de 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 

1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. . Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001449-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

GILMAR ALVES DE SENA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001449-97.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: GILMAR ALVES DE SENA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$2.760,63 

(dois mil setecentos e sessenta reais e sessenta e três centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11712922. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 11712922) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 11712922, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.760,63 (dois mil setecentos e sessenta reais e 

sessenta e três centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001480-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001480-20.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. I.S.MORAIS 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ajuizou a ação de título 

executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual atuou nos 

processos Códigos nºs 33877, 33723 e 35821, todos em tramite junto a 

Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, almejando o recebimento de 

R$ 9.240,52 (nove mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e dois 

centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 9133016). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 9.240,52 (nove mil, duzentos e 

quarenta reais e cinquenta e dois centavos), referente aos honorários de 

defensor dativo dos processos Códigos nºs 33877, 33723 e 35821, todos 

em tramite junto a Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis/MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 19 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003154-67.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ANGELINA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003154-67.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: ANGELINA GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$8.545,49 

(oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) 

e de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 11159487. O Executado concordou com a 

execução (Id. 12892198). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$8.545,49 (oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e nove centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 

10% (dez por cento) no valor R$854,55 (oitocentos e cinquenta e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos). No que tange ao pedido de destaque 

de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000314-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA (EXEQUENTE)

LUIZ AUGUSTO FARSULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000314-16.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: LUIZ AUGUSTO FARSULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUIZ AUGUSTO FARSULA ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo de n° 26277-51.2017.811.0042, em tramite junto a 4ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de 

R$800,00 (oitocentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 15167789. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$800,00 (oitocentos reais), referente aos honorários 

de defensor dativo do processo de n° 26277-51.2017.811.0042, em 

tramite junto a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 
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do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000403-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

LARISSA DO PRADO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000403-39.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

periciais, a qual atuou no processo de nº 12167-51.2009.811.0002, em 

tramite junto 3º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, almejando o 

recebimento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs 

embargos, conforme certificado no ID 15168595. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo de nº 

12167-51.2009.811.0002, em tramite junto 3º Vara Cível da Comarca de 

Várzea Grande/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 3º Vara 

Cível da Comarca de Várzea Grande/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000465-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

LARISSA DO PRADO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000465-79.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

periciais, a qual atuou no processo de nº 24249-07.2015.811.0002, em 

tramite junto 3º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, almejando o 

recebimento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). O Enunciado 3 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs 

embargos, conforme certificado no ID 15169676. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), referente aos honorários periciais do processo de nº 

24249-07.2015.811.0002, em tramite junto 3º Vara Cível da Comarca de 

Várzea Grande/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 3º Vara 

Cível da Comarca de Várzea Grande/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1033410-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

DANIEL DIAS DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033410-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL DIAS DE BRITO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002894-53.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO (ADVOGADO(A))

LUCILENE TEREZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

HOSPITAL SANTA ROSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002894-53.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LUCILENE TEREZA 

MAGALHAES REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 
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SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL SANTA ROSA 

LTDA - EPP, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensa-se o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, passando-se ao julgamento 

antecipado da lide, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, em 

consonância com o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 

Aduz a parte autora, em síntese, que em 28 de junho de 2017 passou mal, 

necessitando de assistência médica, mas ao chegar no Hospital Santa 

Rosa, conveniado pelo Plano de Saúde administrado pela 1º ré foi negado 

o atendimento, ao argumento de que o convênio com o Plano estava 

suspenso, tendo que se socorrer do SUS. Assim, postula a condenação 

por danos morais diante da negativa injustificada de atendimento. Citados, 

somente o 3º requerido compareceu na audiência de conciliação, e todos 

apresentaram contestação. Contudo, não são aplicados os efeitos da 

revelia contra os demais Reclamados, diante da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do 

CPC/2015. Passa-se a decisão. - ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Verifica-se a presença da ilegitimidade passiva do Estado, pois 

se tratando de plano de saúde, a pessoa competente para integrar no polo 

passivo é a entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial – MT SAÚDE, 

nos termos da Lei Complementar nº 127/2003 de 11/07/2003 (Alterada 

pelas LC 376/09, 378/09, 539/14) (dispõe sobre a criação do Instituto de 

Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Mato Grosso - Mato 

Grosso Saúde) . Portanto, o referido MT SAÚDE possui personalidade 

jurídica própria distinta da entidade estatal, a qual está vinculada, bem 

como autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à planos de saúde, 

como no caso dos autos. Diante do exposto, RECONHECE-SE a 

ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, e por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VI do CPC/2015. - DEMAIS PRELIMINARES Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital Santa Rosa, pois é evidente 

que o Hospital, como prestador de serviço, responde pelos danos 

eventualmente causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação de serviços, devendo o empreendedor suportar os ônus 

decorrentes da atividade, tal como dela aufere os lucros. - DO MÉRITO 

Alega a parte reclamante ser usuário do plano de saúde fornecido pela 

parte reclamada e informa que lhe foi negado atendimento médico junto ao 

3º requerido, hospital Santa Rosa, conveniado ao Plano de Saúde, sob 

alegação de que o atendimento aos conveniados do MT Saúde seria 

suspenso até que o Estado de Mato Grosso repassasse as verbas que 

estavam em atraso há 90 (noventa) dias. A recusa na realização do 

atendimento médico fulmina o próprio sentido e a razão de existência do 

negócio jurídico firmado entre o segurado e a autarquia estadual, em que 

se presume a essencialidade do serviço de assistência à saúde. 

Ressalta-se que o dever de boa-fé deve nortear as relações contratuais, 

sendo certo que a proteção à saúde deve ser salvaguardada nos 

contratos que envolvem planos de saúde, uma vez que se apresentam 

como intermediários na concessão dos serviços particulares de saúde. 

Afinal, o conceito do tratamento médico na legislação que disciplina os 

planos de saúde deve ser compreendido como forma a viabilizar todos os 

métodos possíveis para o atendimento do usuário. Não se contrata um 

plano de saúde pretendendo-se adoecer, mas na expectativa de que, 

havendo necessidade, conseguir-se-á usufruir da sua cobertura. É neste 

momento que a parte autora se viu obstada de sua fruição. No tocante a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso em comento, 

tem-se que “a operadora de planos privados de assistência à saúde, na 

modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem 

finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, 

opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público 

determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a 

modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas 

jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e 

repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que 

exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o 

Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde 

administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de 

consumo. 4. Recurso especial não provido” (REsp 1285483/PB, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/06/2016, DJe 16/08/201 No que tange a responsabilidade do 3º 

Requerido, uma vez configurada a existência de relação jurídica entre o 

estabelecimento hospitalar e o plano de saúde da paciente, ambos se 

encontram, solidariamente, responsáveis pelo satisfatório fornecimento do 

serviço contratado pela demandante. Ademais, no momento em que o 

paciente busca a rede de hospitais conveniados ao Plano de Saúde para 

realização de atendimento médico de urgência, não se revela aceitável a 

falta de atendimento sob o argumento de que o plano de saúde não pagou 

a unidade conveniada pelos serviços já prestados. O usuário do serviço 

não pode ficar à mercê de questões administrativo-financeiras entre o 

plano de saúde e a rede credenciada. Nesse sentido, transcrevo julgado: 

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANO – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE MÉDICO 

CREDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABALO MORAL 

– INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme precedentes desta Corte de Justiça, a parte que 

contrata os serviços de seguro de saúde não deve ser prejudicada por 

questões administrativas, especificamente, quanto à ausência de médico 

credenciado e (ou) referenciado que possa lhe prestar o atendimento 

necessário. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – 

PLANO DE SÁUDE – AUSÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABALO MORAL – INDENIZAÇÃO – 

QUANTUM – REDUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A fixação 

do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do julgador, sempre com 

moderação, tendo em vista a dor moral, não devendo se constituir em 

enriquecimento do beneficiário e levar a, muitas vezes, desestabilidade 

financeira ao causador do dano. (Apelação /Remessa Necessária 

123276/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 

05/12/2016). [Destaquei] São requisitos da responsabilidade civil: fato, 

dano e nexo de causalidade. O fato consubstancia-se na negativa de 

atendimento médico considerado de urgência sob a justificativa estranha à 

relação contratual da autora com o MT PREV, o dano está caracterizado 

pelo temor de sua vida e há nexo de causalidade entre o fato e o dano. No 

que concerne ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral, por possuir caráter subjetivo, inexistem critérios 

pré-estabelecidos, incumbindo ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Por esses 

parâmetros, fixa-se o valor de RS 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

danos morais. Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

do ESTADO DE MATO GROSSO, e JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR, 

solidariamente, o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do 

Estado de Mato Grosso e o Hospital Santa Rosa a pagar em favor da parte 

autora a título de danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

do arbitramento, e, de correção monetária, até 25/03/2015, e, 

posteriormente, pelo IPCA-E[1], a partir da citação, e, de consequência, 

DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicado no PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] STF. ADI 

nº 4357, DJ 15/04/15 (...) conferir eficácia prospectiva à declaração de 

inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco 

inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem 

(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos 

até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os 
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créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários 

deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública 

corrige seus créditos tributários (...).

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000372-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO (EXEQUENTE)

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000372-19.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

dispensa-se o relatório. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO ajuizou 

a ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a 

qual atuou nos processos de código N° 470006; 444021; 327629; 324332; 

332521 e 335844, em tramite junto a 9ª Vara Criminal da comarca de 

Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$7.512,48 (sete mil e quinhentos 

e doze reais e quarenta e oito centavos). O Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos 

nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

13206797). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$7.512,48 (sete mil e quinhentos e doze reais e quarenta e oito 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

código N° 470006; 444021; 327629; 324332; 332521 e 335844, em tramite 

junto a 9ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 9ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000420-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000420-12.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. WELITON DE ALMEIDA SANTOS 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de n° 1683-22.2010.811.0105, em tramite 

junto a Vara Única da Comarca de Colniza/MT, almejando o recebimento de 

R$22.000,00 (vinte e dois mil reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

13155617). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), referente aos honorários de defensor 

dativo do processo de n° 1683-22.2010.811.0105, em tramite junto a Vara 

Única da Comarca de Colniza/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da Vara Única da Comarca de Colniza/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018984-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO (ADVOGADO(A))

ORLANDO VINICIUS DE SOUZA COUTINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1018984-16.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ORLANDO VINICIUS DE SOUZA 

COUTINHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$12.077,57 (doze mil setenta e sete reais e cinquenta e sete 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 10910058. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 13154562). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$12.077,57 (doze 

mil setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000883-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias (EXEQUENTE)

Raphael Naves Dias (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000883-17.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: RAPHAEL NAVES DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. RAPHAEL NAVES DIAS ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo de n° 40684-62.2017.811.0042, em tramite junto a 1º 

Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento de R$1.252,08 (hum mil duzentos e cinquenta e 

dois reais e oito centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 
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próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

14299732). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.252,08 (hum mil duzentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), 

referente aos honorários de defensor dativo do processo de n° 

40684-62.2017.811.0042, em tramite junto a 1º Vara Especializada de 

Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica da 

Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001210-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001210-59.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou no processo de n° 18842-31.2014.811.0042, 

em tramite junto a 3° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o 

recebimento de R$939,51 (novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e 

um centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 13929375). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$939,51 (novecentos e trinta e 

nove reais e cinquenta e um centavos), referente aos honorários de 

defensor dativo do processo de n° 18842-31.2014.811.0042, em tramite 

junto a 3° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002581-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO TABILE (EXEQUENTE)

RAFAEL AUGUSTO TABILE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002581-92.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: RAFAEL AUGUSTO TABILE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. RAFAEL AUGUSTO TABILE ajuizou 

a ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a 

qual atuou nos processos de n° 12341-76.2005.811.0042 e 

1345-29.1999.811.0042, em tramite junto a Primeira Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$10.041,89 (dez mil 

quarenta e um reais e oitenta e nove centavos). O Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos 

nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

13832324). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$10.041,89 (dez mil quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), 

referente aos honorários de defensor dativo do processo de n° 

12341-76.2005.811.0042 e 1345-29.1999.811.0042, em tramite junto a 

Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT 

acerca da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002863-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES (ADVOGADO(A))

DINALVA GOMES DE PAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002863-33.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DINALVA GOMES DE PAIVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). FUNDAMENTA-SE e DECIDE-SE. 

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO que DINALVA GOMES DE 

PAIVA promove em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual afirma, 

em síntese, que sofreu protesto indevido por parte do ESTADO DE MATO 

GROSSO, relativa a débito que havia quitado. Sustenta que a anotação 

decorreu de erro da administração haja vista que realizou parcelamento 

concernente à CDA n.º Certidão de Dívida Ativa no 201516771. No dia 

11/04/2017.Não possuía, portanto nenhum débito. Quanto ao mérito, o 

cerne da questão é definir se o ato da administração consistente em 

efetivar protesto no nome da autora se caracteriza, no caso concreto, em 

ato ilícito. Inicialmente há que se destacar que, em se tratando de ato 

comissivo, se aplica a regra do art. 37, § 6º, da CF, hipótese que se exige 

somente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação estatal e o 

evento danoso. A prova dos autos demonstra que restou incontroverso a 

existência do débito, bem como do protesto. Contudo, compulsando os 

autos verifica-se que a ação acoimada de ilegítima (efetivação do protesto 

- ID 10359894 – realizada no dia 06/04/2017- data da emissão do 

documento), antecede a efetivação do parcelamento (11/04/2017 – id 

10360171) e a consulta ao SERASA (id 10360036), de modo que não há 

nexo de causalidade que autorize o reconhecimento do dever de 

indenizar, haja vista que, quando remetido o titulo e realizada a anotação 

restritiva pelo cartório, ainda não havia quitação. A constatação fática foi 

bem individualizada na decisão que apreciou o pedido de tutela de 

urgência, a qual a requerente não se opôs. Portanto, na espécie, o 

conjunto probatório demonstra que não estão comprovados os requisitos 
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necessários à responsabilização civil do requerido. Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e declara-se extinto o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487,I, do CPC . Sem custas e 

honorários (art.54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003303-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER (ADVOGADO(A))

CICERO DOMINGOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003303-29.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CICERO DOMINGOS DE 

SOUZA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). CÍCERO DOMINGOS DE SOUZA interpôs a ação em 

desfavor do Município de Cuiabá, objetivando, reconhecimento do vínculo 

empregatício na função de Agente Operacional de Saúde, perante a 

Secretaria Municipal de Saúde, no período de 2005 a 2015, objetivando a 

nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, bem como, 

verbas rescisórias, FGTS acrescidos dos 40%, seguro desemprego e 

danos morais. Citada, a parte reclamada não compareceu na audiência, 

mas apresentou a contestação. Ocorre que não são aplicados os efeitos 

da revelia em face da indisponibilidade do interesse público, consoante o 

disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. I – 

DA PRESCRIÇÃO Verifica-se que a prescrição quinquenal, dispõe no 

artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, que segue: "Art. 1º 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 originarem." No artigo 3º do referido Decreto 

menciona que “o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Ademais, 

verifica-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o prazo de 

prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), reconhecendo repercussão geral 

no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF, reduzindo-o 

de trinta para cinco anos o prazo prescricional, senão vejamos: Recurso 

extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. 

Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de 

entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade 

dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS 

aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de 

modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração 

de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento. (ARE 709212 RG/DF, Relator: Ministro GILMAR 

MENDES, julgamento Plenário em 13/04/2014) g.n. Registra-se, por 

oportuno, que houve a modulação dos efeitos da decisão no julgamento do 

mencionado ARE 709212 no seguinte sentido: “A modulação que se 

propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc 

(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição 

ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo 

de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional 

já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do 

termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente 

data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão 

mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência 

desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão 

tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o 

novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” Assim, 

considerando que pretende o reconhecimento do vinculo empregatício do 

período de 06/01/2005 a 01/06/2015, e considerando que a ação foi 

interposta em 04/12/2017, conclui-se pela presença da prescrição 

quinquenal do período laborado anterior 04/12/2010. Portanto, 

RECONHECE-SE a prescrição quinquenal dos pedidos, referente ao 

período laborado anterior a 04/12/2010, sendo a presente ação extinta 

parcialmente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do 

CPC/2015. II – DO MÉRITO É cediço que os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição 

Federal, dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. § 2º A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei. Assim, verifica-se que trata de 

norma especifica e não se aplica a CLT ao presente caso, como 

pretendido pela parte reclamante, até porque cuida-se de relação jurídico 

administrativa. No mais, resta observar que aplica ao Município de Cuiabá 

a Lei Municipal 93/03 - Estatuto dos Servidores Públicos da Administração 

Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá, e a Lei 

Municipal nº 4.424/2003 - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 

efetuar Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, vejamos: Art. 1º 

Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as 

Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo 

determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º 

Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no 

âmbito do município: I - assistência e situações de calamidade pública; II - 

combate a surtos endêmicos; III - admissão de professor substituto e 

professor visitante; IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada 

pelo Poder Público: - limpeza pública; - construções públicas; - serviços na 

área de Saúde; - atividades administrativas inerentes a manutenção dos 

serviços públicos nas secretarias municipais; - atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes 

prazos máximos: I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II 

- até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º; III - até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. (g.n.) Portanto, a Constituição 

Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Vê-se que a reiterada contratação temporária não se enquadra na 

legislação estadual, porque, mesmo existindo “intervalos” entre as 

contratações, a prestação de serviços temporários extrapola o prazo 

máximo de 04 (quatro) anos estabelecido pela legislação vigente. Portanto, 

deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais 

relativos à contratação por prazo determinado pela administração pública, 

impondo-se a nulidade dos contratos. De consequência, aplica-se o art. 

19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, 

de 2001) O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o prazo de prescrição 

aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 497 de 767



Tempo de Serviço (FGTS), reconhecendo repercussão geral no Recurso 

Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF, reduzindo de trinta para 

cinco anos, com efeitos prospectivos, de acordo com a decisão de 

modulação dos efeitos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.” (g.n.) A jurisprudência do STF é no seguinte 

sentido: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS 

JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE 

SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - 

REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO 

A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 

contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância 

das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 

concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à 

autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a 

empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.(RE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL). (g.n.) Ementa: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016 ) No mesmo sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CRF – 

NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 

19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO – 13º SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO. A Corte Constitucional 

firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato 

temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando 

renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso 

ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A contratação 

considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o 

direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao 

levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A 

da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) 

Desse modo, o contrato temporário possui natureza precária e 

excepcional, razão pela qual outorga direito ao FGTS, sendo improcedente 

o pedido de multa de 40% do FGTS, por versar sobre direito tipicamente 

celetista e os demais pedidos por se aplicar ao caso a nulidade contratual. 

No que pertine a indenização por danos morais, há de registrar que a 

parte reclamante tinha pleno conhecimento da situação na qual estava 

inserida, durante todo o período em que permaneceu contratada, ou seja, 

de que seu vínculo com a Administração tinha caráter meramente 

temporário e que as contratações eram por tempo determinado, 

celebradas pela Administração, quando já vigente a CF/88, têm caráter 

precário e submetem-se à regra do art. 37, IX, da Carta Política, o que 

significa que ainda que houvesse a nulidade do contrato por haver 

prorrogações sucessivas, ainda que por longo período, não tem o condão 

de transmudar o vínculo administrativo originário. Assim, para que seja 

configurado o dever de indenizar, mister a presença concomitante dos 

requisitos norteadores da responsabilidade civil, quais sejam, a existência 

de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre os dois 

primeiros fatores, ocorre que não foi comprovado o dano, no que pertine 

ao suposto abalo emocional e psicológico, a fim de configurar a 

indenização almejada, e o não pagamento das verbas em que a parte 

reclamante faz jus, por si só não enseja indenização. Ademais, é cediço 

que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte 

reclamante, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/2015, portanto 

alegando o dano sofrido, cumpre que as demonstre através da 

apresentação de documentos necessários para o julgamento de seu 

processo, o que não o fez. Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO 

CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO 

SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR A NULIDADE do contrato temporário e CONDENAR a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 8% sobre a remuneração 

bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo 

empregador a título de FGTS) referente ao contrato pactuado de 

04/12/2010 a 01/06/2015, considerando-se o período não prescrito, as 

tabelas de cálculos e fichas financeiras, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo 

IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitando o teto dos 

juizados especiais. Por consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Intime-se a 

parte reclamante para apresentar as fichas financeiras do período não 

prescrito e a planilha de cálculo, para fins de futura execução. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 19 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003114-85.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO OMAR PRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003114-85.2016.8.11.0001. REQUERENTE: ELIO OMAR PRADO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$2.336,91 

(dois mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, 
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conforme planilha de cálculo id. 12191290. O Executado concordou com a 

execução (Id. 13122509). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$2.336,91 (dois mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e um 

centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por 

cento) no valor R$350,54 (trezentos e cinquenta reais e cinquenta e 

quatro centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1015318-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1015318-07.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

periciais, a qual atuou no processo de nº 3624-46.2015.811.0003 – Código 

nº 773106, em tramite junto 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, 

almejando o recebimento de R$1.906,41(hum mil novecentos e seis reais e 

quarenta e um centavos), conforme planilha de cálculo de ID 7244185. O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 12613144). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.906,41(hum mil novecentos e 

seis reais e quarenta e um centavos), referente aos honorários periciais 

do processo de nº 3624-46.2015.811.0003 – Código nº 773106, em tramite 

junto 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT 

acerca da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000234-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000234-52.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. WELITON DE 

ALMEIDA SANTOS ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorários de defensor dativo, a qual atuou nos processos de nº 

1313-67.2015.811.0105; 1573-47.2015.811.0105; 321-72.2016.811.0105; 

1048-31.2016.811.0105 e 1200-79.2016.811.0105, em tramite junto a Vara 

Única da Comarca de Colniza/MT, almejando o recebimento de R$4.400,00 

(quatro mil e quatrocentos reais). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

13243574). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente aos honorários de 

defensor dativo dos processos de nº 1313-67.2015.811.0105; 

1573-47.2015.811.0105; 321-72.2016.811.0105; 1048-31.2016.811.0105 e 

1200-79.2016.811.0105, em tramite junto a Vara Única da Comarca de 

Colniza/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da 

Comarca de Colniza/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 22 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011585-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011585-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RITA DE FATIMA GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamenta-se e 

Decide-se. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS que RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA promove em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT, na qual afirma, em 

síntese, que, como condição para efetivar o licenciamento anual de veículo 

de sua propriedade, foi compelida a pagar multa de trânsito, lavrada no 

município de Itapeva-SP, por infração que não praticou, haja vista que 

nunca esteve naquela localidade. Por tal motivo pretende a declaração de 

inexigibilidade, repetição de indébito e reparação de dano extrapatrimonial. 

Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO, haja vista que não é destinatário do produto da multa aplicada 

por município do Estado de São Paulo, tampouco há evidência de prática 

de ato por agente a ele vinculado. O DETRAN/MT é autarquia, com 

personalidade jurídica própria que não se confunde com o ente instituidor. 

Por consequência determina-se sua exclusão da lide e extingue-se o 
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processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15. A 

irresignação não procede. No caso dos autos, verifica-se não há uma 

decisão antecedente que declare a inconsistência da multa, o que também 

não pode ser feito por este juízo haja vista que não é objeto do pedido, 

tampouco é parte nos autos o legitimado adequado. A vinculação só é 

indevida quando há traço de ilegalidade[1], situação que só pode ser 

discutida entre o suposto infrator e o órgão autuador. Os motivos 

apresentados pela parte autora, em tese, permitiriam que tivesse discutido 

a higidez do próprio ato de imposição da sanção administrativa com o 

órgão autuador de SP[2], o qual é o legitimado passivo adequado. Mas não 

o fez, optou por realizar o pagamento. Nesse norte, sem ter uma razão 

que estabeleça a precente ilegalidade da anotação no prontuário do 

veículo não há que se falar em declaração de inexigibilidade e demais 

pretensões postas na peça de ingresso. Ante o exposto, julgam-se 

improcedentes os pedidos. Exclua a secretaria do polo passivo o ESTADO 

DE MATO GROSSO, cuja ilegitimidade passiva foi declarada, com a 

consequente extinção do processo, sem resolução do mérito na forma do 

art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários (art.54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, arquive-se. Publicada no sistema PJe. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] A Súmula 127 do Superior Tribunal 

de Justiça tem aplicabilidade quando apresentada pelo infrator a prova de 

que há vício no processo de imposição de penalidade ( ausência de 

notificação, entre outras). Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. PEDIDO DE LICENCIAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA SEM O PAGAMENTO PRÉVIO DAS MULTAS 

VINCULADAS AO VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO 

CONDUTOR/PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER LEGAL PREVISTO 

NO CTB. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato dos órgãos de 

trânsito de condicionar o licenciamento do veículo ao prévio pagamento de 

multas encontra-se previsto §2º, do art. 131, do CTB: "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". 2. 

Havendo notificação do proprietário/condutor, o órgão de trânsito poderá 

condicionar o licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento 

prévio das multas vinculadas ao carro (Súmula 127, do STJ, e 28, do TJCE 

- a contrario sensu). 3. Seria ilegal condicionar a renovação de licença de 

veículo ao pagamento de multa apenas se o infrator não houvesse sido 

notificado, o que não ocorreu na espécie, pois há nos autos comprovante 

de entrega de notificação. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - 

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo AI 

960589200480600000 CE 960589200480600000 (TJ-CE) - Data de 

publicação: 21/05/2014)g.n [2] Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA. 

ÓRGÃO AUTUADOR. Considerando que as autuações questionadas e 

sobre as quais estão ancorados os pleitos indenizatórios foram lavradas 

pela Prefeitura Municipal e pelo DAER, o feito deve ser extinto sem exame 

de mérito, por ilegitimidade passiva da autarquia demandada (DETRAN/RS), 

na medida em que, de acordo com os arts. 24 , VI e VII , e 281 , ambos do 

Código de Trânsito Brasileiro , a legitimação passiva para esse tipo de 

demanda é definida a partir do órgão autuador. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70058121070, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/03/2014) 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70058121070 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 

02/04/2014. Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 

DESCONSTITUIÇÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM. ÓRGÃO AUTUADOR. DETRAN. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. O Estado do Rio Grande do Sul não tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo de ação para anulação de multa de trânsito 

aplicada pelo DETRAN. Art. 21 do CTB . Sem a desconstituição da 

remoção e da multa, não procede o pedido de reparação de danos morais 

e materiais, que tem como causa de pedir a ilegalidade dos aludidos atos 

administrativos. Processo extinto, em parte, de ofício. Recurso do Réu 

provido. Recurso do Autor prejudicado. (Apelação Cível Nº 70058446881, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria 

Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 15/05/2014) TJ-RS - Apelação Cível 

AC 70058446881 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 22/05/2014.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015670-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA BECKERT (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015670-96.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA ROSANGELA BECKERT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). MARIA ROSANGELA BECKERT FANAIA interpôs a ação em 

desfavor do Estado de Mato Grosso consubstanciada em contratos 

temporários sucessivos para exercer a função de professora no período 

de 1998 a 2015, objetivando a declaração da nulidade dos contratos para 

que seja determinado o pagamento do FGTS. Alega a Autora que foi 

contratada temporariamente pelo requerido Estado de Mato Grosso e que 

este não pagou os depósitos de FGTS. Citado, o reclamado apresentou 

contestação. Observa-se que a presente ação foi interposta em 

15/09/2016 perante a 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, cujo 

juízo declarou sua incompetência absoluta, rrazão pela qual o processo foi 

remetido para este juizado somente em 04/05/2018. Considera-se, 

portanto, a data de 15/09/2016 para todos os efeitos legais. - DA 

PRESCRIÇÃO Verifica-se que a prescrição quinquenal, dispõe no artigo 1º 

do Decreto – Lei nº 20.910/32, que segue: "Art. 1º 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 originarem." No artigo 3º do referido Decreto menciona que “o 

pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto”. Ademais, verifica-se que o 

Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o prazo de prescrição aplicável à 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), reconhecendo repercussão geral no Recurso 

Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF, reduzindo-o de trinta 

para cinco anos o prazo prescricional, senão vejamos: Recurso 

extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. 

Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de 

entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade 

dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS 

aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de 

modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração 

de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento. (ARE 709212 RG/DF, Relator: Ministro GILMAR 

MENDES, julgamento Plenário em 13/04/2014) g.n. Registra-se, por 

oportuno, que houve a modulação dos efeitos da decisão no julgamento do 

mencionado ARE 709212 no seguinte sentido: “A modulação que se 

propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc 

(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição 

ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo 

de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional 

já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do 

termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente 

data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão 

mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência 

desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão 

tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o 

novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” Assim, 

considerando que pretende o reconhecimento do vinculo empregatício do 

período de 09/02/1998 a 19/12/2015, e considerando que a ação foi 

interposta em 15/09/2016, conclui-se pela presença da prescrição 

quinquenal do período laborado anterior 15/09/2011. Portanto, 
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RECONHECE-SE em parte a prescrição quinquenal dos pedidos, referente 

ao período laborado anterior a 15/09/2011, sendo a presente ação extinta 

parcialmente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do 

CPC/2015. - DO MÉRITO É cediço que os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição 

Federal, dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. § 2º A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei. O Decreto 88/2015 regulamenta 

as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e 

legislações de carreira no Estado de Mato Grosso, in verbis: Art. 1º Para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os 

órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do 

Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por 

tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 

2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional 

interesse público as contratações que visem a: (...) IV – admitir 

professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros: 

a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela 

Secretaria de Estado de Educação; Art. 8º As contratações de pessoal 

por tempo determinado observarão o prazo máximo de: II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 

deste decreto; Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser 

prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida 

motivação e o interesse público assim o exigir. (g.n.) Portanto, a 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Extrai-se dos autos que a parte autora foi contratada temporariamente 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em contratos sucessivos, no período 

de 1998 a 2015. A renovação sucessiva dos contratos em detrimento da 

realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a 

contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que evidentemente 

nula tal contratação. Vê-se que a reiterada contratação temporária não se 

enquadra na legislação estadual, porque, a despeito da alegada existência 

de “intervalos” entre as contratações, a prestação de serviços 

temporários extrapola o prazo máximo de 24 meses estabelecido pela 

legislação vigente. Ademais, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADI 

nº 3662 (julgamento no dia 23/03/2017 e DJe-168 de 31/07/2017, publicado 

01/08/2017), julgou inconstitucional o inciso VI e a parte final do § 1º, do 

art. 264, da Lei Complementar nº 04/1990: Art. 264 Consideram-se como 

de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: (...) VI - atender as outras situações 

motivadamente de urgência. (inciso declarado inconstitucional) § 1º As 

contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não 

poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses 

dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e 

inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos 

estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, 

assim o exigir ou até a nomeação por concurso público. (última parte em 

itálico declarada inconstitucional) No debate, o Tribunal Pleno do STF 

consolidou que não é possível a prorrogação indefinida nos contratos 

temporários como um “cheque em branco”, e, embora a modulação dos 

efeitos da decisão tenha efeitos ex nunc, não foi apresentado no caso 

concreto justificativa vinculada ao interesse público que autorize superar 

o limite objetivo improrrogável de 24 (vinte e quatro) meses, encargo 

imposto ao Poder Público. O Min. Alexandre de Moraes asseverou que não 

é admitido o “alargamento das hipóteses de excepcionalidade”. Portanto, 

deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais 

relativos à contratação por prazo determinado pela administração pública, 

impondo-se a nulidade dos contratos. De consequência, aplica-se o art. 

19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, 

de 2001) O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o prazo de prescrição 

aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), reconhecendo repercussão geral no Recurso 

Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF, reduzindo de trinta para 

cinco anos, com efeitos prospectivos, de acordo com a decisão de 

modulação dos efeitos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.” (g.n.) A jurisprudência do STF é no seguinte 

sentido: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS 

JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE 

SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - 

REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO 

A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 

contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância 

das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 

concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à 

autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a 

empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.(RE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL). (g.n.) AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO 

CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, 

Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos 

contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de 

ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, 

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 

04-09-2015). No mesmo sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CRF – 

NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 

19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO – 13º SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO. A Corte Constitucional 

firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato 

temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando 

renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso 

ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A contratação 

considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o 

direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao 

levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A 
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da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) 

Dessa forma, considerando o vínculo precário e excepcional da parte 

autora com a administração por regime especial de contratação 

temporária, de natureza jurídico-administrativa distinta da celetista, não faz 

jus a nenhuma verba trabalhista. Todavia, é devido o pagamento do 

correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido a título de 

FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a 

interpretação feita pelo STF. Diante do exposto, RECONHECE-SE em parte 

a prescrição quinquenal dos pedidos referentes ao período laborado 

anterior a 15/09/2011, e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE do contrato 

temporário e CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual 

que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente ao 

contrato pactuado de 15/09/2011 a 19/12/2015, considerando-se o 

período não prescrito, as tabelas de cálculos e fichas financeiras, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, 

e, posteriormente, pelo IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, 

respeitando o teto dos juizados especiais. Por consequência, 

EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC. Intime-se a parte reclamante para apresentar as 

fichas financeiras do período não prescrito e a planilha de cálculo. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002131-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

TALITA NATASHA DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002131-52.2017.8.11.0001 REQUERENTE: TALITA NATASHA DA SILVA 

CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). FUNDAMENTA-SE e 

DECIDE-SE. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO que TALITA 

NATASHA DA SILVA CONCEICAO promove em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, na qual afirma, em síntese, que sofreu protesto indevido 

por parte do ESTADO DE MATO GROSSO, e, por consequência, teve 

crédito negado. Sustenta que a anotação decorreu de erro da 

administração haja vista que não possui nenhum débito, e o equivoco 

ocorreu porque atuava como representante de sua filha num processo 

relativo a execução de pensão alimentícia no qual, on invés de ter sido 

efetivado protesto em nome do pai da menor, o devedor, anotou-se em 

desfavor de sua representante. Rejeita-se a preliminar de incompetência 

do juízo em razão de necessidade de liquidação, haja vista que quanto ao 

pedido de restituição de valores não é necessária apuração já que 

incumbe à parte autora demonstrar o que e quanto pagou, desse modo a 

apuração de eventual débito ou crédito se dá por mero cálculo aritmético 

simples, sem complexidade, portanto. Rejeita-se a preliminar de ausência 

de interesse pela exclusão do protesto haja vista que a causa de pedir e 

pedidos são mais amplos não estando prejudicados os pedido de 

reparação de dano material e moral. Quanto ao mérito, o cerne da questão 

é definir se o ato da administração consistente em efetivar protesto no 

nome da autora, por débito que não é de sua responsabilidade, impõe 

ônus sobre o Estado de Mato Grosso. Inicialmente há que se destacar 

que, em se tratando de ato comissivo se aplica a regra do art. 37, § 6º, da 

CF, hipótese que se exige somente a comprovação do nexo de 

causalidade entre a ação estatal e o evento danoso. A prova dos autos 

demonstra que restou incontroverso a existência de protesto n.º 

180081/7071, levada a efeito pelo requerido (2ª Vara), em nome da 

requerente cujo valor correspondia ao débito do pai de sua filha, a quem 

representava em processo judicial, tanto que o apontamento foi cancelado 

no dia 26/06/2017. É presumível o prejuízo daquele que é indevidamente 

inserido em anotação restritiva, a propósito: “a própria inclusão ou 

manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano 

vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (Ag 1.379.761).” Portanto, comprovados os requisitos 

necessários à responsabilização civil do requerido. Quanto ao valor, além 

das condições pessoais das partes para se evitar a renovação da 

conduta e enriquecimento sem causa, há que se considerar a gravidade 

do fato e efeito lesivo. Desse modo, suficiente à reparação do dano 

extrapatrimonial o valor de R$ 2.000,00 Quanto a pretensão de reparação 

de dano material, devida a restituição simples do valor dispendido para a 

retirada da certidão. Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTES EM 

PARTE OS PEDIDOS para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a 

pagar à parte autora, a título de reparação de dano moral a importância de 

R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros, desde o evento 

danoso[1] (17/04/2017), segundo o índice de remuneração da caderneta 

de poupança e correção monetária pelo IPCA-E[2], desde o 

arbitramento[3], bem como a restituir a importância de R$ 33,69 (trinta e 

três reais e sessenta e nove centavos), corrigidos pelos mesmos índices 

desde a data do efetivo pagamento ( 23/06/2018). Sem custas e 

honorários (art.54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intime-se. Cuiabá, 18 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito [1] responsabilidade extracontratual - conforme a Súmula 54 do 

STJ, [2] Tema 905 da Tese de Recursos Repetitivos – STJ. [3] Súmula 362 

do STJ.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003096-30.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. WOLNEI DIVINO FRANCO ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou nos processos de código n° 26128; 28078; 30459 e 30701, em 

tramite junto a Vara única da Comarca de Campinápolis/MT, almejando o 

recebimento de R$9.680,55 (nove mil seiscentos e oitenta reais e 

cinquenta e cinco centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos, 

conforme certificado no ID 15178857. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$9.680,55 (nove mil seiscentos e oitenta reais e 

cinquenta e cinco centavos), referente aos honorários de defensor dativo 

dos processos de código n° 26128; 28078; 30459 e 30701, em tramite 

junto a Vara única da Comarca de Campinápolis/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 
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Oficie-se ao juízo da Vara única da Comarca de Campinápolis/MT acerca 

da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022317-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAISSON ANDREI MARCANTE (ADVOGADO(A))

JOSIAS MUNIZ SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1022317-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSIAS MUNIZ SILVA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). JOSIAS MUNIZ SILVA interpôs a ação em desfavor do 

Município de Cuiabá, objetivando, reconhecimento do vínculo empregatício 

na função de Agente Operacional de Saúde Prestador (Motorista) no 

período de 2005 a 2015, objetivando a nulidade do contrato de trabalho 

firmado entre as partes, bem como seja o Requerido condenado ao 

pagamento do FGTS, saldo de salário, férias acrescidas de terço 

constitucional, 13º salário proporcional, adicional noturno em percentual de 

20%. Citada, a parte reclamada não compareceu na audiência e não 

apresentou a contestação. Ocorre que não são aplicados os efeitos da 

revelia em face da indisponibilidade do interesse público, consoante o 

disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. I – 

DA PRESCRIÇÃO Verifica-se que a prescrição quinquenal, dispõe no 

artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, que segue: "Art. 1º 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 originarem." No artigo 3º do referido Decreto 

menciona que “o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Ademais, 

verifica-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o prazo de 

prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), reconhecendo repercussão geral 

no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF, reduzindo-o 

de trinta para cinco anos o prazo prescricional, senão vejamos: Recurso 

extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. 

Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de 

entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade 

dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS 

aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de 

modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração 

de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento. (ARE 709212 RG/DF, Relator: Ministro GILMAR 

MENDES, julgamento Plenário em 13/04/2014) g.n. Registra-se, por 

oportuno, que houve a modulação dos efeitos da decisão no julgamento do 

mencionado ARE 709212 no seguinte sentido: “A modulação que se 

propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc 

(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição 

ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo 

de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional 

já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do 

termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente 

data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão 

mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência 

desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão 

tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o 

novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” Assim, 

considerando que pretende o reconhecimento do vinculo empregatício do 

período de 10/08/2005 a 01/08/2015, e considerando que a ação foi 

interposta em 25/09/2017, conclui-se pela presença da prescrição 

quinquenal do período laborado anterior 25/09/2012. Portanto, 

RECONHECE-SE a prescrição quinquenal dos pedidos, referente ao 

período laborado anterior a 25/09/2012, sendo a presente ação extinta 

parcialmente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do 

CPC/2015. II – DO MÉRITO É cediço que os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição 

Federal, dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. § 2º A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei. Assim, verifica-se que trata de 

norma especifica, não se aplicando a CLT ao presente caso, como 

pretendido pela parte reclamante, até porque se trata in casu de relação 

jurídico administrativa . No mais, resta observar que aplica ao Município de 

Cuiabá a Lei Municipal 93/03 - Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de 

Cuiabá, e a Lei Municipal nº 4.424/2003 - Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a efetuar Contratação de Pessoal por Tempo 

Determinado, vejamos: Art. 1º Para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal 

direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público no âmbito do município: I - assistência e 

situações de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - 

admissão de professor substituto e professor visitante; IV - qualquer 

atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: - limpeza 

pública; - construções públicas; - serviços na área de Saúde; - atividades 

administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas 

secretarias municipais; - atender programas sociais desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender programas firmados 

mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo 

Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação 

no âmbito municipal; Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 

determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, 

observados os seguintes prazos máximos: I - até doze meses, no caso 

dos incisos I e II do art. 2º; II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 

2º; III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. (g.n.) 

Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão declarado em lei. Os casos de contratação de 

natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com 

fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Vê-se que a reiterada contratação temporária não se 

enquadra na legislação estadual, porque, mesmo existindo “intervalos” 

entre as contratações, a prestação de serviços temporários extrapola o 

prazo máximo de 04 (quatro) anos estabelecido pela legislação vigente. 

Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras 

constitucionais relativos à contratação por prazo determinado pela 

administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos. De 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001) O Supremo Tribunal Federal 

decidiu sobre o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não 

depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

reconhecendo repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo 
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– ARE 709212 RG/DF, reduzindo de trinta para cinco anos, com efeitos 

prospectivos, de acordo com a decisão de modulação dos efeitos: “A 

modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos 

ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da 

prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde 

logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo 

prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, 

contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na 

presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, 

bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na 

jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data 

desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso 

se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente 

julgamento.” (g.n.) A jurisprudência do STF é no seguinte sentido: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS 

JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE 

SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - 

REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO 

A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 

contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância 

das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 

concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à 

autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a 

empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.(RE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL). (g.n.) Ementa: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016 ) No mesmo sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CRF – 

NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 

19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO – 13º SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO. A Corte Constitucional 

firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato 

temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando 

renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso 

ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A contratação 

considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o 

direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao 

levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A 

da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) 

Desse modo, o contrato temporário possui natureza precária e 

excepcional, razão pela qual outorga direito ao FGTS, sendo improcedente 

o pedido de multa de 40% do FGTS, por versar sobre direito tipicamente 

celetista e os demais pedidos por se aplicar ao caso a nulidade contratual. 

Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO 

MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE do contrato 

temporário e CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual 

que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente ao 

contrato pactuado de 25/09/2012 a 01/08/2015, considerando-se o 

período não prescrito, as tabelas de cálculos e fichas financeiras, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, 

e, posteriormente, pelo IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, 

respeitando o teto dos juizados especiais. Por consequência, 

EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC. Intime-se a parte reclamante para apresentar as 

fichas financeiras do período não prescrito e a planilha de cálculo, para 

fins de futura execução. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 12 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1031306-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO (ADVOGADO(A))

LOURIVAL ALVES FOLHA (REQUERENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1031306-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LOURIVAL ALVES FOLHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). LOURIVAL ALVES FOLHA propôs ação contra o Estado de 

Mato Grosso, pretendendo a o reenquadramento na Classe “D”, Nível 04 

da carreira de analista de meio ambiente, bem como o pagamento do valor 

líquido e certo de R$ 14.147,82 (quatorze mil cento e quarenta e sete reais 

e oitenta e dois centavos) relativo aos valores retroativos concernentes à 

diferença salarial da atual classe do requerente para a classe D. A liminar 

foi indeferida. Citada, a parte reclamada não compareceu na audiência de 

conciliação, entretanto, apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. Primeiramente, 

REJEITA-SE a preliminar invocada pela parte reclamada, quanto à 

necessidade de liquidação, uma vez que o valor determinado pela parte 

requerente é líquido e certo, e não supera o teto deste juizado, não 

havendo falar em liquidação. A Lei Estadual nº 8.515, de 30 de junho de 

2006 (alterada pela Lei nº 8.975 de 18 de novembro de 2008; Lei nº9.116, 

de 28 de abril de 2009; Lei nº 10.083 de 07 de abril de 2014 e Lei nº 

10.206 de 18 de dezembro de 2014), a qual cria a Carreira dos 

profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, estabelece 

critérios para a progressão. Seção III Das Formas de Progressão 

Horizontal Art. 7º A progressão horizontal, classe, para todos os cargos 

da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente, far-se-á pela obtenção da 

formação, titulação ou capacitação exigida. § 1º As classes são 

estruturadas, segundo os graus de formação exigidos para o provimento 

do cargo, da seguinte forma: (...) III - para o cargo de Analista de Meio 
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Ambiente: a) Classe A: habilitação em nível superior completo; b) Classe B: 

360 (trezentas e sessenta) horas de cursos de capacitação específicos 

na área de atuação do órgão, com fração mínima de 20 (vinte horas); c) 

Classe C: 720 (setecentas e vinte) horas de cursos de capacitação 

específicos na área de atuação do órgão, com fração mínima de 20 (vinte) 

horas, ou 360 (trezentas e sessenta) horas de cursos de capacitação 

específicos na área do órgão, com fração mínima de 20 (vinte) horas, mais 

curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu; d) Classe 

D: 2 (dois) cursos de pós-graduação em nível de especialização lato 

sensu ou 2 (dois) cursos de graduação ou título de Mestre, Doutor ou 

Pós-doutorado. § 2º Os cursos de que trata este artigo serão aqueles que 

tenham aproveitamento nas atividades inerentes ao órgão, seja nas suas 

atividades fim ou meio. § 3º É requisito inerente a qualquer progressão 

horizontal, classe, para todos os cargos, o cumprimento do interstício de 

03 (três) anos da Classe A para a B, de 03 (três) anos da Classe B para a 

C e de 05 (cinco) anos da Classe C para a D. § 4º O servidor que 

apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente 

superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às 

progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em 

cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação. 

Verifica-se que para haver a progressão horizontal para todos os cargos 

da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente se faz necessário o 

cumprimento dos requisitos descritos no artigo 7º, §1º da referida Lei 

Estadual, sendo que para a elevação para a Classe “D” deverá ter 2 (dois) 

cursos de pós-graduação em nível de especialização lato sensu ou 2 

(dois) cursos de graduação ou título de Mestre, Doutor ou Pós-doutorado, 

além de que os referidos cursos tenham aproveitamento nas atividades 

inerentes ao órgão, seja nas suas atividades fim ou meio. Cumulado a 

isso, a regra da progressão exige, também, o cumprimento do interstício 

de 03 (três) anos da Classe A para a B e da Classe B para a C e de 05 

(cinco) anos da Classe C para a D, sendo que se o servidor apresentar 

titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem 

possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões 

horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, 

até atingir a classe correspondente a sua titulação. Vê-se, pois, que a 

parte reclamante não cumpriu com o ônus de prova que lhe incumbe, pois 

busca progredir de forma horizontal por escolaridade, tendo como base 

título acadêmico já utilizado para enquadramento inicial da carreira. A 

Instrução Normativa Conjunta Nº 01/2007/SAD/EG, de 14 de março de 

2007( revogada pela Instrução Normativa Nº 03, de 06 de fevereiro de 

2018), dispõe: Art. 14. A carga horária do curso, consubstanciada na 

quantidade de horas/aula inscritas em 01 (um) certificado, não poderá ser 

fracionada, devendo ser utilizada apenas uma vez e para uma única 

classe. Instrução Normativa Nº 03, de 06 de fevereiro de 2018, 

consolidada até a I.N. 07/2018, em seu art. 4º, Parágrafo Único, dispõe 

que: Art. 4º Nos casos em que a Lei de Carreira e o edital do concurso 

forem omissos, o servidor será enquadrado inicialmente na Classe "A", 

Nível "1" da respectiva Carreira: Parágrafo único. A titulação apresentada 

para enquadramento inicial na carreira não poderá ser utilizada para 

progressão nas demais Classes. A propósito: ADMINISTRATIVO. 

S E R V I D O R  P Ú B L I C O  E S T A D U A L .  P R O M O Ç Ã O . 

ESCOLARIDADE.UTILIZAÇÃO DE UM MESMO TÍTULO PARA DUAS 

MOVIMENTAÇÕES.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

AUSÊNCIA DE DIREITOLÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário 

interposto contra acórdão que denegou a segurança em writ impetrado 

contra ato administrativo que negou pedido de progressão por 

escolaridade de servidora pública estadual. 2. Na legislação estadual (Lei 

Complementar n. 353/2006), existem dois tipos de evolução funcional na 

carreira sob exame: a promoção, que configura provimento derivado e 

induz à movimentação vertical na carreira; e a progressão (por tempo ou 

por escolaridade), que perfaz movimentação horizontal. 3. A recorrente 

postula a possibilidade de progredir de forma horizontal por escolaridade, 

tendo como base título acadêmico já utilizado quando do processo de 

promoção vertical; aduz que a ausência de vedação legal deve ser 

entendida como permissiva ao pleito. 4. Os processos administrativos de 

progressão dos servidores devem observar o princípio da legalidade 

estrita e, por esse prisma, não configura razoável que o mesmo diploma 

permita duas movimentações na carreira, especialmente se não houver 

previsão legal. Ao contrário, o § 4º do art. 4º da Lei Complementar 

Estadual n. 353/2006 firma que somente um título de mesmo nível poderá 

ser utilizado. Logo, a teleologia da norma induz a impossibilidade de se 

usar um mesmo diploma acadêmico para duas movimentações funcionais. 

Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 38850 ES 2012/0170775-5, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/02/2013, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2013) No caso em 

exame, não restou comprovado à existência do direito pleiteado pelo 

requerente por não ter cumprido os requisitos descritos no artigo 7º, §1º, 

“d” da referida Lei Estadual para a promoção de uma classe para outra. 

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002871-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVILLY NAIARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002871-10.2017.8.11.0001 REQUERENTE: HEVILLY NAIARA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1001004-45.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NEUZA RAMOS DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). NEUZA RAMOS DE 

SOUZA ingressou com ação em desfavor do Município de Cuiabá e Estado 

de Mato Grosso, requerendo que seja transferida para Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). A liminar foi deferida (id. 12919531). Citada, a parte 
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reclamada apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamante foi transferida 

para a UTI após instalada a lide e deferida a liminar. É cediço o dever do 

Estado (União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde 

para todos, em decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. 

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os seus 

entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 

assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da 

Constituição Federal, de modo solidário. (Precedentes: AI 550.530-AgR, 

rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE 

de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). Extrai-se dos autos a 

necessidade da parte reclamante em ser transferida para a UTI, com risco 

de óbito, conforme consta no laudo médico (id. 12910175 - Pág. 5), e 

ratificado pelo parecer emitido pelo NAT (id. 12919228). A parte reclamada 

informou nestes autos que a liminar foi cumprida (id. 13192052 - Pág. 1). 

Contudo, no presente caso, subsiste o interesse e a necessidade da 

prolação de uma sentença que efetivamente julgue o mérito da 

controvérsia, uma vez que foi deferida e cumprida a liminar pretendida. 

Assim, após a realização do procedimento médico pleiteado/ transferência 

requerida, há necessidade de confirmar a decisão que deferiu o pedido de 

tutela antecipada, não configurando a perda do objeto da demanda, uma 

vez que houve despesas/gastos com o procedimento/tratamento do 

paciente que precisam ser dirimidos, e que não desaparecem, 

necessitando a reapreciação definitiva. (precedente: TJMT 

Apelação/Remessa Necessária 46931/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017). O ente público tem o dever de 

fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social 

assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito básico de todo 

cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado 

desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à redução de 

doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Assim, visando garantir 

tais direitos constitucionais, foram estabelecidas quatro diretrizes básicas 

para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de 

governo; descentralização político administrativa; atendimento integral, 

com preferência para as atividades preventivas; e participação da 

comunidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde está baseado no 

financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. 

Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, 

é necessário que se atente também para a estabilidade dos gastos com a 

saúde e, consequentemente, para a captação de recursos[1] . Isso se dá 

em prol da garantia do direito à saúde por meio de política pública e a 

estabilidade dos recursos de modo a impor limites à ingerência do Poder 

Judiciário na implementação de políticas públicas, em virtude do efeito 

multiplicador das decisões judiciais e a imprevisibilidade do impacto no 

orçamento, com reflexos nas ações e programas já estabelecidos pelo 

Poder Público. A Constituição Federal, ao assegurar o direito à saúde, 

refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a 

população como um todo, garantindo o acesso universal e igualitário, e 

não às situações individualizadas (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Com 

isso, é preciso ter cautela na apreciação dos pedidos desta natureza, sob 

pena do Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do 

Legislativo, interferindo na política de distribuição de saúde a todos os 

cidadãos, priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de 

uma coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a 

urgência/emergência do caso, justificando assim, o sacrifício do interesse 

público em função do interesse particular. Assim, comprovado nos autos a 

urgência do procedimento almejado, justifica o sacrifício do interesse 

público em função do interesse particular. Ante o exposto, RATIFICA-SE a 

liminar deferida, REJEITAM-SE as preliminares invocadas, e JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido versado na inicial limitando a medida até o 

procedimento (transferência) realizado pelo beneficiário, e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. E, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015481-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FABIANA LEAO DE BARROS (ADVOGADO(A))

ITAMAR NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015481-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAMAR NOGUEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de pedido de restituição de valores que alega terem sido 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, 

devendo incidir sobre a parcela dos proventos que exceder o dobro do 

teto do RGPS/INSS, por ser portadora de doença grave e por ter sido 

reconhecido o beneficio da isenção sobre seus proventos desde o ano de 

2016. Citada, a parte reclamada apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. A parte autora emendou a inicial para 

incluir o MT PREV no polo passivo da ação. Passa-se ao julgamento. - DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de restituição de contribuição 

previdenciária que abrange o período posterior a janeiro/2015, relativo ao 

servidor aposentado. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe 

sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV) estabelece que a 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial – MT PREV, e 

competente para responder pelas seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, 

na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência 

Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: I - a 

gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado 

de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do 

Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o 

pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime 

previdenciário; III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de 

reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem 

como pensão por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação 

dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do 

RPPS/MT; V - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos 

arrecadados; VI - a manutenção permanente do cadastro individualizado 

dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, 

reformados e seus pensionistas; VII - a compensação financeira entre o 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso 

e o Regime Geral de Previdência Social, bem como os demais Regimes 

Próprios de Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores 

civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato 

Grosso referente aos pedidos de restituição da contribuição 

previdenciária a partir de janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito em relação a esses 

pedidos, nos termos do artigo 485, VI do CPC. - DA PRESCRIÇÃO O artigo 

1º do Decreto Federal nº 20.910/1932 dispõe: "Art. 1º - 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 
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do ato ou fato do qual se originarem." negritei Deste modo, os prazos 

prescricionais são contados de forma objetiva, na forma da lei de 

regência, não havendo que se falar em critérios que alarguem sua 

interpretação e aplicação, sob pena de se tentar burlar norma de ordem 

pública. Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação foi 

iniciada em 18/05/2017 e o período em que almeja a declaração e 

restituição é desde 30/01/2012 (ID. 7255525). Deste modo, 

RECONHECE-SE a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, 

considerando prescrito o período de 30/01/2012 a 18/05/2012. – DO 

MÉRITO A parte reclamante alega o desconto da contribuição 

previdenciária sobre o valor descrito na tabela de ID. 7255525. 

Considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e o 

período não prescrito, nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os 

pedidos deduzidos em juízo restringindo-os ao Estado de Mato Grosso de 

maio/2012 a dezembro/2014 e ao MTPREV de janeiro/2015 a 

dezembro/2016. A Constituição Federal dispõe em seu art. 40, §18 sobre o 

desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o 

teto do regime geral da previdência social, porém, em se tratando de 

aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n° 47/05, que 

acrescentou o §21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela 

rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Art. 

40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 18. Incidirá 

contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 

concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para 

os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 21. A contribuição prevista no § 18 

deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de 

aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 

que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da 

lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 47, de 2005) A Lei Complementar nº 202/2004 (alterada 

pelas leis complementares nº 254/06, 268/07, 479/12, 524/14) dispõe 

sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civil e militares 

ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e estabelece no 

art. 2º que: Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o 

custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do 

Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do 

art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, 

ficam fixadas nos seguintes percentuais: I - 11% (onze por cento) da 

remuneração total dos servidores civis e militares em atividade; II - 11% 

(onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva 

remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido 

para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social 

de que trata o Art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela 

LC 479/12). III - (revogado) LC 479/12 IV - 11% (onze por cento) da 

parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma 

e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que 

trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador 

de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 

524/14) § 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, 

das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus 

servidores ativos, inativos e pensionistas. (Represtinado pela LC 268/07) 

§ 2º Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos 

servidores ativos, inativos e dos pensionistas. § 3º Para efeito de aferição 

das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo 

prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. § 4° Para efeito do 

disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, 

consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 

6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que 

impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, 

devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato 

Grosso. (Acrescentado pela LC 524/14) A inconstitucionalidade do inciso 

II, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 202/2004 foi reconhecida pelo 

pleno do TJMT no MSI n.º 30597/05. Verifica-se que as Leis 

Complementares nºs 04/90 e 202/04 foram alteradas pela publicação da 

Lei Complementar nº 524/2014 publicada em 02/01/2014, com vigência na 

data de sua publicação, estabelecendo o desconto previdenciário no 

importe de 11% (onze por cento) somente sobre a parcela dos proventos 

que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência social, quando o 

beneficiário for portador de doença incapacitante. Sobre a doença 

incapacitante o art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de 

dezembro de 1988: Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte 

rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)XIV – os proventos de 

aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os 

percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; 

(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)(Vide Lei nº 13.105, de 2015) 

(Vigência) A propósito: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVOPJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 

(120) 1013319-45.2017.8.11.0000 IMPETRANTE: GREGORIA LICICHI 

MENDIOLA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Número do Protocolo: 

1013319-45.2017.8.11.0000Data de Julgamento: E M E N T AMANDADO DE 

SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR REFORMADO – CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - DOENÇA 

INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO 

ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 6º, XIV DA LEI Nº 

7.713/88 – SEGURANÇA CONCEDIDA.1. “[...] O servidor público 

aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre 

o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (art. 

40, §18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a 

Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40, da 

CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que 

exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do 

regime geral de previdência social. Diante de perícia oficial realizada 

constatando que o aposentado é inválido, tendo em vista ser portador de 

enfermidade denominada alienação mental, inconteste a isenção do 

desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da 

Lei Federal n° 7.713/88. [...]” (TJMT MS 19749/2016, DES. MÁRCIO VIDAL). 

2. Segurança concedida. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018) 

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROVENTOS DA 

APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PORTADOR DE 

DOENÇA INCAPACITANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO 

CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA – VALOR DOS PROVENTOS 

EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS 

BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, § 21, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.O servidor público aposentado tem o 

desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o 

teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40,§18, da CF). 

Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda 

Constitucional nº 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40 da 

Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre 

o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (TJMT MS 131031/2015, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2017, 

Publicado no DJE 23/01/2018) Extrai-se dos autos que a parte reclamante 

se aposentou, como se descreve na ficha financeira e encontra 

acometida por doença considerada incapacitante (id. 7255505 e id. 

7255508), o que verifica que os 11% foram descontados com base na 

totalidade de seus proventos, sem observar o dobro do teto do regime 

g e r a l ,  c o n f o r m e  t a b e l a  d o  s i t e : 

http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/informacoes-gerais/hi
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storico-valor-salario-minimo-teto-contribuicao/. Portanto, a parte 

reclamante faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

a maior, haja vista a incidência de alíquota previdenciária de 11% (onze 

por cento) somente sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do 

limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime 

geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença 

incapacitante. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, 

as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Quanto ao índice, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de mora de 1% (um) por 

cento ao mês calendário ou fração. Veja-se a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “(...) Sobre o indébito incide 

correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% 

a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com 

as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). Diante do exposto, 

RECONHECE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato 

Grosso referente ao pedido da parte reclamante de restituição da 

contribuição previdenciária, RECONHECE-SE a ocorrência da prescrição 

da pretensão autoral do período de 30/01/2012 a 18/05/2012, e JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR que incide a 

contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de 

aposentadoria que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na 

forma da lei, for portador de doença incapacitante, e CONDENAR a parte 

reclamada a restituir a parte reclamante os valores descontados, 

restringindo-os ao Estado de Mato Grosso o período de maio/2012 a 

dezembro/2014 e ao MTPREV de janeiro/2015 a dezembro/2016, referente 

a contribuição previdenciária abaixo do dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de 

previdência social, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), respeitado o teto dos Juizados 

Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 

Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Intime-se a parte reclamante para 

apresentar o cálculo separado a cada reclamado, com o período e forma 

de atualização especificada acima, para futura execução. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. PROMOVA o Senhor Gestor a inclusão do MT PREV no sistema 

PJE no polo passivo da ação. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000817-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MENDES (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000817-37.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA JOSE MENDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. MARIA JOSE MENDES interpôs ação contra o Estado de Mato 

Grosso, alegando ser pensionista, tendo posteriormente sido 

diagnosticada portadora de doença grave e incurável (NEOPLASIA 

MALIGNA) e, em 01/06/2017, requereu a respectiva isenção do IRRF 

sobre seus proventos, o que lhe foi deferido. Com isso, almeja a 

restituição dos valores descontados a titulo imposto de renda a partir da 

data registrada no laudo como inicio da doença, ou seja, pretende de 

11/2015 a 12/2017. Registra-se que não são aplicados os efeitos da 

revelia contra o Reclamado, diante da indisponibilidade do interesse 

público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. 

Passa-se ao julgamento. É cediço que não compete a parte 

reclamada/Estado, pessoa ilegítima, restituir o valor pretendido pelo 

desconto do imposto de renda, pois a Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 (dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – 

MTPREV)[1], criou o MTPREV na qualidade de Unidade Gestora Única do 

Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - 

RPPS/MT, entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Portanto, o 

MTPREV possui autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual 

deve responder, isoladamente, por questões relacionadas ao desconto do 

imposto de renda de período posterior a 01/01/2015 (art. 57 – LC 

560/2014). Ademais, conforme se extrai da cópia do processo 

administrativo colacionada pelo próprio reclamante, o pedido de 

concessão da isenção do IRRF foi analisada e concedida pela MTPREV, no 

âmbito do Processo nº 286793/2017/SEGES. Desta forma, RECONHECE-SE 

a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sendo atribuída a 

responsabilidade apenas do MTPREV. Diante do exposto, ACOLHE-SE a 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VI do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem 

impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 2º A MTPREV, na qualidade de 

Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado 

de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: I - a gestão do Regime 

Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados 

constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, 

dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério 

Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o pagamento e 

a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário; III - 

a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva 

remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão 

por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação dos recursos 

e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT; V - o 

gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados; VI - a 

manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis 

e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas; VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral 

de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de 

Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores civis e 

militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

ROBERTO OGASSAWARA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000901-38.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROBERTO OGASSAWARA 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 
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FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RAFAELA CRISTINA ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000912-67.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAELA CRISTINA ARAUJO 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000062-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000062-13.2018.8.11.0001. REQUERENTE: FABIO CAIRES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 12357263) 

que a parte autora FABIO CAIRES DE OLIVEIRA não compareceu à sessão 

de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora FABIO 

CAIRES DE OLIVEIRA à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 

27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao pagamentos das 

custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publicada 

no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003105-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003105-89.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANTÔNIO SÉRGIO DE ALMEIDA 

FILHO ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de 

defensor dativo, a qual atuou no processo nº. 19349-31.2010.811.0042 e 

Código nº. 302257, em tramite junto à 10ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá-MT, almejando o recebimento de R$ 1.760,10 (mil setecentos e 

sessenta reais e dez centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 

11891527). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

1.760,10 (mil setecentos e sessenta reais e dez centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo do processo nº. 19349-31.2010.811.0042 e 

Código nº. 302257, em tramite junto a10ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão Selada Original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 10ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJe. Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FERNANDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002245-54.2018.8.11.0001 REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA 

REQUERIDO: FERNANDA DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que a parte 

autora HERBERT REZENDE DA SILVA promove em desfavor de 

FERNANDA DOS SANTOS. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública detém competência para processar e julgar os feitos em 

cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa física FERNANDA DOS 

SANTOS não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA MARTINS GRIGGI (REQUERENTE)

DANIELLY LUCAS TAUGINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002248-09.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ITAMARA MARTINS GRIGGI 

REQUERIDO: FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR 

LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E 

MATERIAL POR ERRO MÉDICO que a parte autora ITAMARA MARTINS 

GRIGGI promove em desfavor de HOSPITAL FEMINA INFANTIL E 

MATERNIDADE. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública detém competência para processar e julgar os feitos em cujo polo 

passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado 

HOSPITAL FEMINA INFANTIL E MATERNIDADE não enquadra-se em 

nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro 

neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002297-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO ELSON PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FELIPE VELASQUEZ DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002297-50.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: SEBASTIAO ELSON PEREIRA 

EXECUTADO: JOSE FELIPE VELASQUEZ DE ANDRADE Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que a parte 

autora SEBASTIÃO ELSON PEREIRA promove em desfavor de JOSÉ 

FELIPE VELASQUEZ DE ANDRADE. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

física JOSÉ FELIPE VELASQUEZ DE ANDRADE não enquadra-se em 

nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro 

neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002188-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIDE JULIAO DE SOUZA SIQUEIRA (REQUERENTE)

CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESIO DO CARMO ADORNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002188-36.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDINEIDE JULIAO DE 

SOUZA SIQUEIRA REQUERIDO: EDESIO DO CARMO ADORNO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS 

CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO que a parte autora CLAUDINEIDE 

JULIÃO DE SOUZA SIQUEIRA promove em desfavor de EDESIO DO 

CARMO ADORNO. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública detém competência para processar e julgar os feitos em 

cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa física EDESIO DO CARMO 

ADORNO não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 
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reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002191-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE PEDREIRO DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002191-88.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE PEDREIRO 

DE CERQUEIRA REQUERIDO: MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS que a parte autora PAULO HENRIQUE PEDREIRA DE CERQUEIRA 

promove em desfavor de MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA GALLIO. É 

o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém 

competência para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo 

figurem uma das pessoas jurídicas de direito público expressamente 

listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” 

g.n. Como se percebe, a pessoa física MAYALU NEPONUCENO DE 

OLIVEIRA GALLIO não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001812-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

HEITOR VIDAL GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001812-50.2018.8.11.0001 REQUERENTE: HEITOR VIDAL GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT a parte autora HEITOR VIDAL GONÇALVES DOS 

SANTOS promove em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa 

jurídica de direito privado SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003017-51.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALAIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003017-51.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA ALAIDE CORDEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-09.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ELIANE MOREIRA FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002162-09.2016.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANE MOREIRA FARIAS 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 
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FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Intimação

PROCEDIMENTO N°: 183625/2018

SOLICITANTE: EDMUR BORGES SILVÉRIO DE MELLO

ADVOGADO DO SOLICITANTE: DR. WILSON LOPES – OAB/MT 7.396-B

SOLICITADA: JESONITA MARIA DOS SANTOS

ADVOGADO DA SOLICITADA: DR. CHRISTIANO CARVALHO DE ARAÚJO 

– OAB/MT 11.571

 DECISÃO

Vistos etc.

Da leitura da minuta de acordo submetido à homologação judicial, 

verifica-se que os interessados deixaram de apresentar a integralidade 

dos documentos aptos a demonstrar a existência e prova da propriedade 

do acervo a ser partilhado (imóveis e jóias), quedando-se inertes em 

conferir valor aos bens e débitos que oneram o patrimônio (tal como por 

exemplo financiamento de veículos) para apreciação do juízo quanto à 

equidade na divisão.

De mais a mais, não encontrei no caderno processual qual a natureza do 

gravame que recai sobre os lotes descritos nos itens 3.1 e 3.2 da referida 

minuta, consignando-se tão-somente a clausula genérica de que estariam 

eles sub judice.

Ainda, deixou-se de apresentar documento apto a demonstrar a existência 

da pessoa jurídica mencionada na minuta, bem como do fundo de comercio 

objeto da partilha e sua valoração.

Se não bastasse, a par de serem instituídas obrigações de diversas 

natureza por parte dos acordantes (obrigação de fazer, bem como de 

entregar bem móvel), não se estabeleceu prazo final para cumprimento 

das referidas tratativas, o que tornaria o titulo inexigível nesse ponto.

Deixou-se, ainda, de prever a dispensa expressa na fixação de multa 

pecuniária para a hipótese de eventual inadimplemento do ajustado.

Por fim, verifico a presença de lesão ao principio da segurança jurídica 

quando se pretende a partilha de direito possessório sobre imóvel 

registrado em nome de terceiro, carecendo de qualquer comprovação 

acerca do reconhecimento do suposto direito de posse.

Posto isso, invocando o principio da segurança jurídica, DEIXO DE 

HOMOLOGAR o acordo formulado ora submetido à apreciação deste 

Juízo.

Intimem-se. Após, arquive-se o procedimento com as cautelas de praxe.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001589-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE MORAES ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o petitório de ID 11408001.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005431-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO NEVES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação do 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001855-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

DERCIO MARTINS QUIRINO (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 

13814777.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003788-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ADILSON BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 15 (cinco) 

dias, manifestem sobre o laudo pericial de ID 15033168.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004165-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (AUTOR(A))

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DALL AGNOL MARQUES (RÉU)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADVOGADO(A))

FERNANDO FELICIO MARQUES (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o petitório de ID 14196002.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004852-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER NOGUEIRA CABRAL (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 

15010272.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001197-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELCHOR GARCIA MARQUES (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça ID14599236.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008297-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação da 

requerida, bem como para comprovar o recolhimento da diligência 

complementar do Oficial de Justiça no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e 

oito reais).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731370 Nr: 11779-09.2013.811.0003

 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: LUZIETE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ SANTOS TAKANARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARK DE FREITAS 

- OAB:15.143/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto os 

Embargos de Declaração de fls. 334/338.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775947 Nr: 4600-53.2015.811.0003

 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: NEUSA DE FATIMA FARINELLI FERREIRA, JAIRO 

RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONNECTION IMPORTADORA, EXPORTADORA 

& COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP, ITAU SEGUROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15.013, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT

 Do advogado da Requerida, para instruir e retirar as cartas precatórias, 

bem como o advogado da denunciada a lide, para fazer comparecer o 

denunciado a lide, na audiência designada, em razão da devolução da 

carta de intimação por motivo de mudança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 392661 Nr: 6236-35.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINO CAMARGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYNE DE MELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736477 Nr: 15817-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTIANA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado do requerente para no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, comprovar nos autos o recolhimento da diligência do oficial 

de justiça, em razão do presente feito ser META 02 CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778599 Nr: 5619-94.2015.811.0003

 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: VALDIR NEVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA, ANA PAULA DA 

SILVA DOS SANTOS, ANA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, ELIANE 

DA SILVA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:OAB/PR16587

 Intima-se o advogado da parte autora a manifestar-se nos autos acerca 

da certidão negativa do Oficial de Justiça, relativa ao Mandado de Citação 

dos Confinantes, junta à fl. 47, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722220 Nr: 3236-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para ciência da certidão de 

23/08/2018, Fls. 88, bem como para no prazo de 05 (cinco)dias 

manifestar-se nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704623 Nr: 12600-81.2011.811.0003

 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: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FRANÇA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de documentos a fim de aditar o 

mandado de fls. 89 a ser desentranhado, para o endereço informado às 

fls. 91, devendo para tanto o advogado do requerente tomar as 

providências cabíveis no sentido de providenciar o recolhimento o valor da 

diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731887 Nr: 12190-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA-MT, 

SEBASTIAO MAURICIO GALVÃO, MARLENE ALVES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE APARECIDA NATEL 

GLASER DA SILVA - OAB:50586, Stephany Mary Ferreira Regis da 

Silva - OAB:53.612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:OAB/MT11482B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de documentos a fim de aditar o 

mandado de fls. 66 a ser desentranhado, para o endereço informado às 

fls. 147, devendo para tanto o advogado do requerente tomar as 

providências cabíveis no sentido de providenciar o recolhimento o valor da 

diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733314 Nr: 13343-23.2013.811.0003

 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: CINTIA RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE NEURIVA DELMONIS, 

JONATHAN ALVES SILVA, SHAYANE SILVA DELMONIS, ELVIRA PAULA 

SILVA DELMONIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 Do advogado dos requeridos para, no prazo legal, manifestar quanto os 

Embargos de Declaração de fls. 119/122.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816494 Nr: 1739-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ESTEVÃO ABELIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RANDAZZO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:OAB/MT/3504-A

 Intimação da advogada HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762763 Nr: 14803-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAO, ZILDA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA 

FELDMANN - OAB:OAB/MT 12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 379392 Nr: 7696-91.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE SUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, MONICA VALÉRIA CORDEIRO LIMA - 

OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744459 Nr: 4624-18.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOLORES RIBEIRO PISTORI, EDSON PISTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO, 

SEBASTIAO SIMPLICIO GOULART, FABIANA DOS ANJOS GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO, 

para devolução dos autos nº 4624-18.2014.811.0003, Protocolo 744459, 

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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806346 Nr: 16780-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARAH E CIA LTDA, ELIAS FARAH, DARIO 

ORLANDO PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FATIMA R DE MORAIS 

- OAB:MT/2.286, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A

 Do advogado da parte autora, para manifestar-se sobre o petitório do Sr. 

Leiloeiro, informando que não houve arrematação do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715252 Nr: 10517-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE CASTRO 

ARCANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 145

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 282625 Nr: 6108-25.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO, ELIZETE FRICK 

RAMBO, ADELAR FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 215

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428429 Nr: 10532-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR GOSI FRANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CELSO BIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINÍCIUS BIGNARDI - OAB:12.901 / MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 262

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711851 Nr: 6882-69.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA CRISTINA PEREIRA SILVA, VALDEIR 

BOSCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 178

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764723 Nr: 15669-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUIÇAO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V X MORENO -ME, VALMI XAVIER MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGERIO BUSINARO - 

OAB:161101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro JARDIM MARIALVA 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.: 739641 Nr: 1747-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILNIR DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R . GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 80

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 101528 Nr: 13470-49.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DIAS PEREIRA, JAÍVO DIAS PEREIRA, 

JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, fazer o 

preparo de carta precatória de fl. 240 a ser enviada via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784946 Nr: 8158-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA, EDVALDO PEREIRA 

BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 16.221-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 63

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791120 Nr: 10685-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA, EDVALDO PEREIRA 

BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO, ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 16.221-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 85

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299743 Nr: 3450-57.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SAVIO DA SILVA, ADAO FERREIRA 

DA SILVA

 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:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro COHAB CRISTO REI (Várzea Grande) e SANTA MARINA 

(Rondonópolis) 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 fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 92131 Nr: 3514-09.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRSAIL GABRIEL DA SILVA, MARIA LUCIA 

DENIPOT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YNÁCIO AKIRA HIRATA - 

OAB:96484

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 102

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334871 Nr: 4060-88.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 242

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825761 Nr: 4949-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO JOSE DELAI, ANA PAULA 

BELLINTANI DELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 70

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754426 Nr: 10004-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROVINA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE 

CEREAIS LTDA - SEMENTE PETROVINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO DI SOTTO IND. E COM. MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR PACHECO NAPOLI - 

OAB:OAB/RS 87.066

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 286

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798006 Nr: 13480-34.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

RONDONÓPOLIS, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

BERTONI - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrarrazoar de recurso de apelação interposto em fls. 116/123

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426989 Nr: 9169-10.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL GODINHO PEREIRA - 

OAB:23557/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT, WILSON BARUFALDI - OAB:RS/7561

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro CENTRO na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439729 Nr: 8396-28.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ROSA SOARES, MARIA ANTONINA PRATES 

DA FONSECA DE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA, VILMAR DE 

RESENDE, FRANCISCO LUCIO DE ABREU, ODERVAL RODRIGUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, ROBERVAL JESUS DE LACERDA - 

OAB:88560/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101, GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões aos recursos de apelação intrerpostos em fls. 

308/340; 341/343

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701034 Nr: 9012-66.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO COSMA, ZENAIDE TERESINHA 

VIZONAN COSMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

quanto ao petitório de fl. 291

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787410 Nr: 9163-90.2015.811.0003

 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: MARCIA NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALUIZIO CHAVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestarem de laudo 

pericial de fls. 273/283

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 283118 Nr: 6621-90.2001.811.0003

 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): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE, RENATA 

CUNHA CASTEJON HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO ANTONIO MORETTI - OAB:OAB/MT 10.079

 Intima-se o advogado da parte autora nos termos do impulsionamento do 

dia 06/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716995 Nr: 12402-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO FRANCISCANA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - MIFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAINE MIRELLE OLIVEIRA TABORDA, ELENICE 

PINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, querendo, manifestar quanto aos 

embargos apresentados em fls. 120/137

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810536 Nr: 18051-48.2015.811.0003

 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: ARLETE GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O, SOLANGE DE ALMEIDA SANTANA - 

OAB:OAB/MT 21.019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7295, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/PR 42.074

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto em fls. 

183/186

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712903 Nr: 7988-66.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL ROSSATO MURARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA DA SILVA THEODORO, SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Dos advogados das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem contrarrazões aos recursos de apelação interpostos em fls. 

451/460; 461/468

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 867534 Nr: 5776-96.2017.811.0003

 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: RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA, 

FLAVIO MARTINEZ FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, LEANDRO 

GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos, requerendo o que de 

direito face os Embargos de Declaração de fls. 165/167 e Petição de fls. 

174/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441407 Nr: 10077-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para tomar ciência da sentença de fl. 187/V, 

visto que a publicação expediente não saiu corretamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 725246 Nr: 6203-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO, 

VIVIANE ELIAS ESTEVAO, ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MS/17283, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 73

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806629 Nr: 16891-85.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 Intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos, requerendo o que de 

direito face à contestação de fls. 243/277 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 65319 Nr: 335-04.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINO SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.729

 Do advogado do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821236 Nr: 3317-58.2016.811.0003
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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: JPR, JOSIANE ROCHA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, manifestar quanto 

as certidões de decurso de prazo de fls. 167 e 168

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448768 Nr: 3947-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON OLIVEIRA SILVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS, MARIA LICE C 

DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704516 Nr: 12493-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS BESSA E MARCHADO LTDA, 

WALDOMIRO DA SILVA VILELA, LEANDRO REIS MACHADO, TULIANE 

DOS SANTOS BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, KÉSIA KELLY LEANDRO SOUZA 

SOARES - OAB:OAB/PR68.908

 Intima-se os executados Leandro Reis Machado e Tuliane dos Santos 

Bessa, na pessoa de sua advogada KÉSIA KELLY LEANDRO SOUZA 

SOARES para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer em cartório para 

retirada da a impugnação à habilitação de crédito de fls. 394/439, 

desentranhada dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 891376 Nr: 2307-08.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3° TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE 

TITULOS DE DOCUMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARLOS BERGO - 

OAB:OAB/MT 8435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo Judicial Eletrônico nº2307-08/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Juara – MT

Autor: Ailton Francisco da Silva.

Réu: 3º Tabelionato de Notas e Registro de Títulos de Documentos.

Vistos, etc.

AILTON FRANCISCO DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 3º 

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE TÍTULOS DE DOCUMENTOS, 

com qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução 

sem cumprimento:

a) cópia da petição que requerera a expedição de Carta Precatória;

b) cópia da decisão do processo nº2212-35.2015.811.0018 (Código – 

71974), a qual deferira a expedição da presente carta precatória, bem 

como, a que deferira a amplitude de seus atos (decisão/despacho);

c) mandato procuratório legível, eis que não aportara aos autos o referido 

documento, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código 

de Processo Civil;

d) recolhendo as custas e taxas judiciárias, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ;

e) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória cumpre os 

termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM.

Oficie-se o juízo deprecante.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Roo-MT., 04 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004300-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004300-69/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Declaratória de 

Inexistência de Débito Autor: Cristiano Rodrigues de Oliveira. Ré: 

Anhanguera Educacional S/A (Cesur). Vistos, etc. Considerando que a 

parte ré fora citada/intimada às (fls.120/123 – correspondência ID 

14151587 e ID 14151679); considerando que o mandado fora 

acompanhado de cópia da decisão inicial e, consequentemente, da 

decisão dos embargos declaratórios, a qual fixara astreintes em caso de 

descumprimento da ordem judicial (art.218, §3º, CPC); considerando que a 

reiteração do pleito autoral às (fls.135/150 – correspondência ID 14887725 

a ID 14887727) de majoração da multa diária ante ao descumprimento pela 

parte ré, hei por bem em acolher parcialmente a pretensão autoral. Lado 

outro, intime-se a parte ré, no ato da audiência de conciliação já 

previamente designada, em atenção ao princípio da economia processual, 

a fim de que a ré cumpra, no prazo de (24h) vinte e quatro horas, a tutela 

provisória de urgência deferida no despacho inicial, sob pena de 

majoração da astreintes no importe de R$500,00 (quinhentos reais), 

limitando-se a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores 

deliberações deste juízo (art.297, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001854-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (ADVOGADO(A))

JACKSON BRILHANTE DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))
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O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA, para manifestar interesse no 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001806-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUCIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

WILZA APARECIDA LOPES SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001806-71.2017.8.11.0003 REQUERENTE: LUCIENE DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - 

FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS Vistos etc. 

Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 15 (quinze) dias. Em caso positivo, deverão especificar as 

provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento 

e julgamento de plano da demanda manejada. A seguir, conclusos. 

Rondonópolis/MT, 13 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000493-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPN INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS, 24 de setembro de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para, no prazo legal, MANIFESTAR acerca da certidão ID 3712836, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito. Processo: 

1000493-12.2016.8.11.0003; Valor causa: $143,181.49; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Parte Ré: 

RÉU: ELPN INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - 

ME OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004002-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. P. (AUTOR(A))

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO (ADVOGADO(A))

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO 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 no prazo legal manifestar acerca do Termo de audiência, 

contestação e documentos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005753-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES (ADVOGADO(A))

RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005753-02/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais. 

Autora: Vera Lucia Duarte Marques Cabral. Réu: Morro da Mesa 

Concessionária S/A. Vistos, etc. VERA LUCIA DUARTE MARQUES 

CABRAL, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em 

desfavor MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), nos artigos 98 e 

320 do Código de Processo Civil; b) carreando, novamente, o documento 

pessoal do autor legível, uma vez que o de (fl.19 – correspondência ID 

14348284) encontra-se ilegível (art.320, CPC). Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007604-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA PAULINA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERENTE)

RAYANE MOREIRA LIBANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCG TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007604-76/2018 Ação: Busca e Apreensão Autores: Santa Paulina 

Transportes e Logísticas Ltda e Outra. Ré: FCG Transportes Ltda – ME. 

Vistos, etc. SANTA PAULINA TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA e 

TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de FCG TRANSPORTES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando de forma completa e clara os 

fatos narrados e, especialmente, inserindo a fundamentação jurídica, 

conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) 

apresentando o cálculo do débito, eis que ausente nos autos, nos termos 

do artigo 320, do Código de Processo Civil; c) carreando a notificação da 

parte ré, eis que a constante de (fl.15 – correspondência ID 15221059), 

não se presta para tanto, nos termos do art.320 do CPC. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 18 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007656-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DE SOUZA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007656-72/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Administradora de 

Consórcios Nacional Gazin Ltda. Ré: Ailton de Souza Brito. Vistos, etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL GAZIN LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de AILTON DE SOUZA BRITO, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando aos autos o 

contrato firmado entre as partes, eis que o acostados aos autos às 

(fls.18/20 – correspondência ID 15249061) encontra-se completamente 

ilegível (borrado), nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil; b) 

trazendo aos autos documentos comprobatórios da mora da ré, uma vez 

que o documento de (fl.23 – correspondência ID 15249063, fl.01) não se 

presta para tanto, mesmo porque ilegível, nos termos do art.320 do CPC e 

§1º do art. 2º e art.3º, ambos do Decreto-Lei nº911/69; c) recolhendo as 

custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do 

art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 18 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007742-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ALVES BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007742-43/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Disal 

Administradora de Consórcio Ltda Réu: Vilmar Alves Borges Vistos, etc. 

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor VILMAR ALVES BORGES, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial carreando aoas 

autos a notificação da parte ré, eis que a constante de (fl.28 – 

correspondência ID 15307363) fora emitida com endereço diverso do 

constante no contrato de (fl.25 – correspondência ID 15308361, fl.01), 

bem como, não há nos autos AR com assinatura do réu comprobatório de 

que fora constituído em mora, nos termos do art.320 do CPC e §2º do art. 

2º do Decreto-Lei nº911/69, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007708-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUNIOR DE MELO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPOTES PANORAMA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007708-68/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Miranorte – 

TO Autores: Pedro Junior de Melo Santos e Outros. Réus: Vicente 

Celestino Belizário e Outro. Vistos, etc. PEDRO JUNIOR DE MELO SANTOS, 

UILTON DE MELO SANTOS, SIMONE DE MELO SANTOS, MAYSA MELO 

SANTOS, FAGNER DE MELO SANTOS e MATEUS DE MELO SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de VICENTE CELESTINO BELIZÁRIO, com 

qualificação nos autos, e TRANSPORTES PANORAMA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução 

sem cumprimento: a) acoste aos autos petição de distribuição de Carta 

Precatória, a qual deverá estar devidamente acompanhada do mandato 

procuratório, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código 

de Processo Civil; b) observando-se, ainda, se a presente Carta 

Precatória cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM, sob pena 

de devolução sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 24 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007769-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HELLEN POLYANE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007769-26/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autora: Hellen 

Polyane da Silva Souza. Ré: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais. Vistos, 

etc. HELLEN POLYANE DA SILVA SOUZA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT” em desfavor de Porto SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, elucidando na peça vestibular qual lesão o autor sofrera, 

eis que da narrativa dos fatos e da documentação acostada aos autos 

não ficara evidenciada a referida lesão, nos termos do artigo 319, III, do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes do 

artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007775-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE WESLEY CARDOSO NARCIZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007775-33/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: José 

Wesley Cardoso Narcizo. Ré: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc. JOSÉ WESLEY CARDOSO NARCIZO, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de 
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assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção do feito nos moldes 

do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) elucidando na peça 

vestibular qual lesão o autor sofrera, eis que da narrativa dos fatos e da 

documentação acostada aos autos não ficara evidenciada a referida 

lesão, nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) 

carreando o documento indispensável à propositura da demanda 

(especificamente o comprovante de endereço no qual a autora figure 

como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência), em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Roo – MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, 

em substituição legal. l

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007795-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ANA CANDIDA DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007795-24/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Ana 

Cândida de Barros. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, etc. ANA 

CÂNDIDA DE BARROS, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor 

de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a) carreando o 

documento indispensável à propositura da demanda (especificamente o 

comprovante de endereço no qual a autora figure como titular ou, sendo 

em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência); b) acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; sob 

pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC 

e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007637-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA (ADVOGADO(A))

LILIANNE KELLY BRANDAO DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007637-66/2018 Ação: Cobrança c/c Indenização Autora: Lilianne Kelly 

Brandão de Oliveira Gonçalves. Ré: Itau Seguros S/A. Vistos, etc. 

LILIANNE KELLY BRANDÃO DE OLIVEIRA GONÇALVES, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em 

desfavor de ITAU SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, carreando aos 

autos os documentos de (fls.07/09 – correspondência ID 15244658), eis 

que ilegíveis (digitalização fraca), bem como, o documento pessoal da 

parte autora de (fl.13 – correspondência ID 15244661), eis que 

completamente ilegíveis (borrado), cumprindo integralmente o disposto no 

artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007665-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007665-34/2018 Ação: Cobrança Autora: Elétrica Radiante Materiais 

Elétricos Ltda. Ré: Coder – Companhia de Desenvolvimento de 

Rondonópolis. Vistos, etc. ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de CODER – COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS, pessoa jurídica de economia 

mista, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, 

comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código 

de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ; b) 

qualificando a parte autora correta e completamente, eis que os dados da 

parte encontram-se incompletos, especificamente no que tange ao Código 

de Endereçamento Postal (CEP), nos termos do artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007746-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVINEY AYRES PEREIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007746-80/2018 Ação: Cobrança Autor: Centro Educacional Khalil 

Zaher. Ré: Eviney Ayres Pereira Junior. Vistos, etc. CENTRO 

EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor 

de EVINEY AYRES PEREIRA JUNIOR, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte exequente, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, narrando de forma completa e 

clara os fatos narrados e, especialmente, inserindo a fundamentação 

jurídica, eis que esta última completamente ausente nos autos, conforme 

dispõe o artigo 319, III, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005953-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA (AUTOR(A))

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1005953-09/2018 Ação: Indenização por Lucros Cessantes Autora: 

Transovel Transportadora Ouro Verde Ltda. Rés: Transportes Panorama 

Ltda e Outro. Vistos, etc. TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Indenização por Lucros Cessantes” em desfavor de 

TRANSPORTES PANORAMA LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, acostando aos autos a procuração ad 

judicia devidamente assinada, eis de a de (fl.45 – correspondência ID 

14462786), encontra-se em apócrifa, nos termos do artigo 104 do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006996-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006996-78/2018 Ação: Indenização por Lucros Cessantes Autor: Silvio 

Soares Pereira. Réus: Juliane Transportes Rodoviários – ME e Outro. 

Vistos, etc. SILVIO SOARES PEREIRA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Lucros 

Cessantes” em desfavor JULIANE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – ME, 

pessoa jurídica de direito privado, e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins), bem como, carreando aos autos cópia legível do documento de 

(fls.13/14 – correspondência ID 14890102) e do Boletim de Ocorrência nº 

2018.181094 (fls.15/18 – correspondência ID 14890141), eis que o 

constante nos autos é ilegível (digitalização fraca), nos termos dos artigos 

98 e 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007252-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA (ADVOGADO(A))

KEILA DE DEUS SILVA LINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA TEIXEIRA RAMOS BAZZO - ME (REQUERIDO)

EDER MARCOS BOTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007252-21/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Keila de 

Deus Silva Lins. Réus: Eder Marcos Botura e Outro. Vistos, etc. KEILA DE 

DEUS SILVA LINS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com 

a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em desfavor EDER 

MARCOS BOTURA, com qualificação nos autos, e APARECIDA TEIXEIRA 

RAMOS BAZZO ME, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins) (art.98, CPC); b) carreando os 

documentos indispensáveis a propositura da demanda (contrato de 

seguro, documento comprobatório da perda do bônus do seguro, 

documento comprobatório da depreciação do veículo), em observação ao 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007643-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007643-73/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Jovenal 

Leite Barbosa. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Vistos, etc. JOVENAL LEITE BARBOSA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, carreando o documento indispensável à 

propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço no 

qual a autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o 

mesmo venha acompanhado de declaração de residência), em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC 

e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo – MT, 18 de setembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004016-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

THALITA LOURENCETTI PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDONOPOLIS CARTORIO 4 OFICIO TAB E PRIVATIVO PROTESTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004016-61/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Thalita 

Lourencetti Pinheiro. Réu: Áureo Cândido Costa. Vistos, etc. THALITA 

LOURENCETTI PINHEIRO, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em 

desfavor ÁUREO CÂNDIDO COSTA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando de forma pormenorizada os 
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fatos contidos na peça vestibular, incluindo datas correspondentes aos 

fatos, eis que ausentes, conforme se depreende de (fl.03 – 

correspondência ID 13463100, fl.02), nos termos do artigo 319, III, do 

Código de Processo Civil; b) carreando aos autos o documento de (fl.17 – 

correspondência ID 13463127, fl.01), eis que completamente ilegível, 

cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016278-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE MARA SOCORRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016278-60/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco RCI Brasil 

S/A. Réu: Gleice Mara Socorro de Oliveira. Vistos, etc. Considerando que 

o presente feito viera redistribuído da Comarca de Cuiabá, conforme r. 

decisão de (fl.60 – correspondência ID 12959126), intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, emende a peça vestibular, sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil: a) carreando 

a contrato firmado entre as partes, eis que o constante de (fls.31/35 – 

correspondência ID 7336527) encontra-se ilegível (borrado), nos termos 

do art. 320 do Código de Processo Civil (já anteriormente determinado à 

fl.44 – correspondência ID 8045166); b) carreando a notificação da parte 

ré, eis que a constante de (fl.29 – correspondência ID 7336518, fl.02) 

encontra-se com endereço “Desconhecido”, bem como, não há nos autos 

AR com assinatura do réu comprobatório de que fora constituído em mora, 

nos termos do art.320 do CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº911/69; c) 

regularizando a representação processual, conforme determinado 

anteriormente (fl.49 – correspondência ID 10197484), nos termos do artigo 

104 e 320 do Código de Processo Civil; d) elucidando se possui interesse 

no prosseguimento do feito eis que às (fls.46/47 – correspondência ID 

8618941) fora requerida a extinção do feito com fulcro no artigo 485, IV, 

do CPC e, manifestando interesse conflitante, requerera a busca e 

apreensão do veículo à (fl.51 – correspondência ID 10269625), nos 

termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006138-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MILTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIGINAL AUTOPECAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006138-47/2018 Ação: Usucapião Autor: Milton Ferreira da Silva. Ré: 

Original Autopeças Ltda. Vistos, etc. MILTON FERREIRA DA SILVA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Usucapião” em desfavor de ORIGINAL AUTOPEÇAS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me 

os autos conclusos. Compulsando detidamente os autos verifica-se que 

ausentes documentos indispensáveis à propositura da demanda. D E C I D 

O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, do Código de 

Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial: a) 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins); b) qualificando os confinantes 

de forma correta e integral, incluindo estado civil, profissão e CPF (art.319, 

II, CPC e art. 1º, da Resolução nº 021/2011/TP); c) juntando, novamente, o 

documento pessoal do autor de forma legível, uma vez que o de (fl.17 – 

correspondência ID 14557685) encontra-se ilegível (turvos e/ou 

manchados) (art.320, CPC); d) acostando aos autos a matrícula atualizada 

do imóvel usucapiendo, eis que a constante dos autos data de 30.08.2017, 

conforme (fls.19/21 – correspondência ID 14557690), bem como, trazendo 

as matrículas dos imóveis lindeiros, eis que encontram-se ausentes nos 

autos (art. 320, CPC); e) carreando a planta baixa do imóvel usucapiendo 

devidamente acompanhado do respectivo memorial descritivo assinado 

por profissional legalmente habilitado, eis que ausente nos autos (art.320, 

CPC e art.216-A, Lei nº 6.015/73); f) juntando as certidões negativas dos 

distribuidores da Comarca da situação do imóvel e do domicílio do 

requerente (art.320, CPC e art.216-A, Lei nº 6.015/73); g) ata notarial pelo 

tabelião, da qual depreenda-se o tempo da posse, antecessores e 

circunstâncias do imóvel (art.216-A, I, Lei nº 6.015/73). Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732838 Nr: 12952-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPASPE COOPERATIVA DE PRODUTORES 

AGRICOLAS DA SERRA DA PRETROVINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A, 

MARCOS JOSE DOS SANTOS, NORTEX INDUSTRIA COM. IMP. EXP. LTDA, 

MARISTELA DEJAVITE DOS SANTOS, RAIMUNDO DELFINO NETO, 

SUYANNE MARTINS DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992-B/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, RENATA 

BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR MENDES BEZERRA 

JUNIOR - OAB:CE/15.786

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, acerca das informações de fls. 634/635, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722146 Nr: 3164-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEODENIR DUARTE CARDOSO ALVES 

ZANONI, TEREZINHA FERNANDES ZANONI, CLEONILDO ZANONI JUNIOR, 

CLEODENIR BASTISTA ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE STURION DE 

PAULA - OAB:36505 OAB/PR, ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, JOSE REINALDO BELÃO PORTILHO - 

OAB:OAB/MS16862, Pedro Vinicius dos Reis - OAB:17.942/OAB-MT, 

SUELI E. BELÃO PORTILHO - OAB:2.248/MS

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449699 Nr: 4879-78.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ROBERTO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 
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- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SOARES DA COSTA 

- OAB:MT/5.157, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Wellington Roberto de Sena, assim, via de consequência, mantenho a 

decisão (fls.73/73v), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,21/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451200 Nr: 6380-67.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R A SOUZA MOTOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA VEÍCULOS - ME, 

GILBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT, RONEY DE ALMEIDA SOUZA - OAB:17583/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer perante esta Secretaria a 

fim de retirar o Termo de Penhora expedido nestes autos para as 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730165 Nr: 10761-50.2013.811.0003

 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): CLOVIS AUGUSTIN, EVANDRO RICARDO RIES 

SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, junte 

aos autos a guia COMPLETA com a finalidade de expedição da Certidão 

requerida na petição de folha 330.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733730 Nr: 13667-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLEMBERGUE PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CLAUDIO SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA COSTA SANTOS - 

OAB:OAB/GO 31.173

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer perante esta Secretaria a 

fim de retirar o TERMO DE PENHORA expedido nestes autos para as 

providências junto ao Cartório Competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419500 Nr: 1804-02.2009.811.0003

 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: MARCELO MAGARINOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão (fls.168/173v), em sua 

í n t e g r a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,21/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 760862 Nr: 13858-24.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PEDROSA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

-ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Enrgisa Mato Grosso – Disribuidora de Energia S/A, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão (fls.149/151), em sua 

í n t e g r a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,21/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754389 Nr: 9982-61.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUSCE SAMARA PERSZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPG-CENTRO DE ESTUDOS EM PÓS 

GRADUAÇÃO LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SERGIO PIFFER - 

OAB:223071, ORESTES FERNANDO CORSSINI QUÉRCIA - 

OAB:145373/SP, PASQUAL JOSÉ IRANO - OAB:149.658 SP

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por CEPG 

– Centro de Estudos em Pós-Graduação Ltda - Epp, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão (fls.140/141), em sua 

í n t e g r a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,21/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 399187 Nr: 12673-92.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETER SERVICOS DE ENGENHARIA TELEFONIA E 

REPRESENTACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RONDON PLAZA SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Rosana Ribas Marcondes, assim, via de consequência, mantenho a 

decisão (fls.104/106), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,21/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 60144 Nr: 8490-30.1997.811.0003

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZORAIDE QUIROGA REICHE, PEDRO REICHE 

NETO, DEVANIR REICHE, JOANA REICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:8239-B/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Procedente os presentes embargos de declaração intentado por Iguaçu 

Máquinas Agrícolas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, na forma 

acima exposta.Publique-se. Int imem-se. Cumpra-se.Roo-Mt. , 

21/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,em 

substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769673 Nr: 2020-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANTANA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo n° 2020-50.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S/A

Réu: Edson Santana da Silva Filho

 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 EDSON SANTANA DA SILVA FILHO, 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, não contestou o pedido, conforme se verifica pela 

certidão de (fl.77), restando revel.

 Manifestou-se a parte autora, tendo requerido o julgamento antecipado da 

lide, 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.

 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.

 Ora, no caso dos autos, não há que se negar que a ré ocorreu em 

revelia, pois não contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor 

correspondente à purgação.

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 do Código de 

Processo Civil)

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

 De forma que, estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado 

a comunicação da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira 

translúcida, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da 

ação.

 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 EDSON SANTANA DA SILVA 

FILHO, com 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, 21/setembro/2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.-
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794603 Nr: 12202-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO GONCALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurdor da parte autora, para no prazo legal fornecer o 

endereço atualizado da parte executada, face as certidões negativas dos 

oficiais de justiça de fls 45 e 52.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822540 Nr: 3791-29.2016.811.0003

 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: IZACH JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº 3791-29.2016

Ação: Indenização por Danos Morais

 Autor: Izach Joaquim da Silva

Réu: Banco Bradesco S/A

 Vistos, etc...

 IZACH JOAQUIM 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 BANCO BRADESCO S/A, com 

qualificação nos autos, aduzindo:

 “Que, no dia 29 de março de 2016, dirigiu-se até a agência bancária da 

empresa ré e, após retirar a senha de atendimento, qual seja 3100 na 

entrada do estabelecimento, dirigiu-se à fila para que pudesse ser 

atendido, permanecendo a espera por 01:24 (uma hora e vinte e quatro 

minutos), conforme faz prova o comprovante juntado aos autos, para ser 

atendido; que, o prazo máximo não deve ultrapassar 25 minutos e, em 

casos excepcionais, a lei admite 40 minutos; que, o réu violou de forma 

abrupta os direitos fundamentais do autor e, ao descumprir a Lei Municipal, 

incorreu em ato ilícito, causando-lhe dano moral, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

 Devidamente citado, ofereceu contestação, onde procura rebater os 

argumentos levados a efeito pelo autor, asseverando, em síntese que não 

há um sofrimento psíquico ou moral que enseje uma indenização, no 

máximo, há apenas um mero aborrecimento, assim, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos.

 Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi determinado a 

especificação das provas, tendo a parte autora requerido o julgamento 

antecipado da lide; e, o réu, asseverou que não havia mais provas a 

serem produzidas, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Cuida-se na espécie de ação de indenização por danos morais, porque, 

segundo a inicial, no dia 29 de março de 2016, na qualidade de 

consumidor, estivera na agência do réu, adentrando àquele local às 10:28 

horas e, somente veio a ser atendido após 01:24 horas, o que veio a lhe 

causar vários dissabores, por isso, busca indenização por danos morais.

 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, "Constantes dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ 

- 4a Turma Ag 14.952-DF AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento DJU 3.2.92, p'. 472). De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ 4ª Turma Resp. 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p'. 

9.513)

 A preliminar levada a efeito pelo réu, a meu ver, não tem como prevalecer, 

uma vez que a pretensão vem desacompanhada de elementos de provas 

que possa sustentá-la, razão pela qual, rejeito-a.

 Saliento, por achar oportuno, que a demora excessiva no atendimento vai 

de encontro à dignidade da pessoa humana, respaldada pela Constituição 

da República de 1988.

 A política de descaso com o consumidor é uma situação que se repete 

diuturnamente. O descaso com que a instituição financeira trata seus 

clientes é imoral. Assim, como nem a lei, nem os regulamentos por si sós 

foram capazes de garantir ao cidadão um tratamento condigno e 

respeitoso, é necessária a interferência do judiciário.

 Compulsando detidamente os autos, principalmente a contestação, 

verifico que o réu, como sói acontecer, limitou-se a dizer que, no caso, 

não agiu de modo ilícito. Em nenhum momento, justificou a demora no 

atendimento, tampouco apontou medidas que poderiam ter pelo menos 

minimizado o tempo absurdo de espera na fila. Também não apresentou 

nenhum plano de melhoria no atendimento. Ou seja, o cliente, aquele que 

contribui com a consolidação de um império capitalista, não é levado em 

consideração e é desrespeitado o tempo todo.

 Dessa forma, tenho para mim que os danos morais são in re ipsa, pois, 

presumidamente, afeta a dignidade do consumidor. Ademais, no caso em 

tela, é imperiosa a função dissuasória da indenização.

 É esse o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, senão 

vejamos:

 “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO POR APROXIMADAMENTE 02 

(DUAS) HORAS. TEMPO EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

INDENIZAÇÃO QUE SE JUSTIFICA TAMBÉM PELO CARÁTER 

DISSUASÓRIO. 1. A PROVA CONSTANTE DOS AUTOS É SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR QUE O AUTOR, NA DATA APONTADA NA 

EXORDIAL, DIRIGIU-SE À AGÊNCIA DO RÉU PARA DESCONTAR CHEQUE 

DE SEU EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO SEU SALÁRIO MENSAL, 

TENDO SIDO SUBMETIDO AO TEMPO DE ESPERA DE APROXIMADAMENTE 

DUAS HORAS. 2. TAL FATO, ALÉM DE CONTRARIAR A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE, REVELA-SE ABUSIVO, POIS AFRONTA A DIGNIDADE DO 

USUÁRIO/CONSUMIDOR, ENSEJANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL 

E QUINHENTOS REAIS), IMPORTÂNCIA QUE COMPENSA 

SATISFATORIAMENTE OS DANOS PRESUMIDOS DA VÍTIMA, AO MESMO 

TEMPO EM QUE EVITA O SEU ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E PUNE O 

DEMANDADO, ESTIMULANDO-O A AGIR COM MAIOR ZELO E CAUTELA 

PARA COM OS SEUS CLIENTES E CONSUMIDORES EM GERAL. APELO 

PROVIDO.

 RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS. TEMPO DE 

ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI 

SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. MERO DISSABOR. 1. A 

autora interpôs ação de indenização por danos morais supostamente 

sofridos em decorrência da espera por 41 minutos na fila da instituição 

bancária ré, acostando ticket comprovando a entrada, no dia 11/12/2014, 

às 12h58min, e o seu atendimento às 13h39min (fl. 06). 2. De fato, a 

demora excessiva no atendimento em instituição bancária é causa de 

aborrecimento. Contudo, como não foi demonstrada a ocorrência de 

qualquer situação excepcional, o dano pretendido não está caracterizado. 

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005554852 RS, Relator: Mara 

Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 29/10/2015, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/11/2015).

 Não é diferente o entendimento do Tribunal do Paraná, tendo editado o 

seguinte enunciado, inclusive:

 “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESPERA 

EXCESSIVA EM FILA DE BANCO - DEMORA NO ATENDIMENTO QUE 

EXTRAPOLA O TEMPO RAZOÁVEL, ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL E 

ESTADUAL - OFENSA À DIGNIDADE - DESCASO E NEGLIGÊNCIA 
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PERANTE O CLIENTE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - 

(ENUNCIADO N. 27, DA TURMA RECURSAL DESTE TRIBUNAL) - 

SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 

HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 20, § 4º, DO 

CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.- Enunciado nº 27: "A espera em 

fila de agência bancária, em tempo excessivo, caracteriza falha na 

prestação de serviço e enseja reparação por danos morais." (TJPR - 9ª 

C.Cível - AC - 974797-3 - Londrina - Rel.: Francisco Luiz Macedo Junior - 

Unânime - - J. 14.03.2013)

 Por fim, o nosso egrégio Tribunal de Justiça tem deixado assente que a 

demora injustificada no atendimento bancário, dá azo à reparação por 

danos morais.

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

LONGA ESPERA EM FILA DE BANCO – DEMORA INJUSTIFICADA NO 

ATENDIMENTO BANCÁRIO – INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL A 

RESPEITO DO TEMA – DESÍDIA QUE AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS 

SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 

CONSONÂNCIA COM O § 3º, DO ARTIGO 20, DO CPC – RECURSO 

PROVIDO. A espera por mais de duas horas em fila de agência bancária 

ultrapassa o campo do mero aborrecimento tolerável, configurando o dano 

moral propriamente dito, consagrado na Constituição Federal, por meio dos 

artigos 5º, incisos V e X, bem como no Código Civil, nos artigos 186 e 187. 

O cansaço físico e emocional impostos à pessoa que é obrigada a esperar 

atendimento por 2 (duas) horas e 17 minutos, em agência bancária, 

mostra-se afrontoso a dignidade do consumidor, razão pela qual cabível 

se mostra a indenização por danos morais, se impondo, por conseguinte, 

a inversão do ônus sucumbencial. No presente caso, os honorários 

advocatícios foram aplicados em consonância com o art. 20, §3º, alíneas 

‘a’, ‘b’ e ‘c’, do CPC. (Ap 106145/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 23/09/2015)

 Desse modo, não há como deixar de se reconhecer o direito da autora à 

indenização pelos danos morais por ele sofridos.

 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 a autora.

 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 demora injustificável no atendimento 

da autora, 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$ 6.000,00 (seis 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 IZACH JOAQUIM DA SILVA, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, para condená-lo no 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano 

moral devendo incidir juros e correção monetária a contar desta decisão, 

bem como nas 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.

 Roo-Mt., 21 de setembro de 2.017.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814726 Nr: 1111-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA RIBAS MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ 

- OAB:OAB/PR 30.890, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:OAB/PR 

25.661

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Rosana Ribas Marcondes, assim, via de consequência, mantenho a 

decisão (fls.104/106), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,21/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809672 Nr: 17841-94.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEIR RODRIGUES MIRANDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:19871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MG 44698

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº 17841-94.2015

Ação: Indenização por Danos Morais

 Autor: Aldeir Rodrigues Miranda Junior

Réu: Banco do Brasil S/A

 Vistos, etc...

 ALDEIR RODRIGUES MIRANDA JUNIOR, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente "Ação de 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, 

com qualificação nos autos, aduzindo:

 “Que, no dia 15 de junho de 2015, dirigiu-se até a agência bancária da 

empresa ré e, após retirar a senha de atendimento, na entrada do 

estabelecimento, dirigiu-se à fila para que pudesse ser atendido, 

permanecendo a espera por 01:59 (uma hora e vinte e oito minutos), 

conforme faz prova o comprovante juntado aos autos, para ser atendido; 

que, o prazo máximo não deve ultrapassar 25 minutos e, em casos 

excepcionais, a lei admite 40 minutos; que, o réu violou de forma abrupta 

os direitos fundamentais do autor e, ao descumprir a Lei Municipal, 

incorreu em ato ilícito, causando-lhe dano moral, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação do réu em 100 (cem) salários 

mínimos, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e 
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dá à causa o valor de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

 Devidamente citado, ofereceu contestação, onde procura rebater os 

argumentos levados a efeito pelo autor, asseverando, em síntese que não 

há um sofrimento psíquico ou moral que enseje uma indenização, no 

máximo, há apenas um mero aborrecimento, assim, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos.

 Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Foi determinado a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Cuida-se na espécie de ação de indenização por danos morais, porque, 

segundo a inicial, no dia 15 de junho de 2015, na qualidade de consumidor, 

estivera na agência do réu, adentrando àquele local às 14:11 horas e, 

somente veio a ser atendido após 16:10 horas, ficando a espera por 01:59 

horas, o que veio a lhe causar vários dissabores, por isso, busca 

indenização por danos morais.

 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, "Constantes dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ 

- 4a Turma Ag 14.952-DF AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento DJU 3.2.92, p'. 472). De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ 4ª Turma Resp. 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p'. 

9.513)

 A preliminar levada a efeito pelo réu não tem, à evidência dos elementos 

centrados no processo, ser aceita. Ademais, intimamente ligada à matéria 

de fundo.

 Saliento, por achar oportuno, que a demora excessiva no atendimento vai 

de encontro à dignidade da pessoa humana, respaldada pela Constituição 

da República de 1988.

 A política de descaso com o consumidor é uma situação que se repete 

diuturnamente. O descaso com que a instituição financeira trata seus 

clientes é imoral. Assim, como nem a lei, nem os regulamentos por si sós 

foram capazes de garantir ao cidadão um tratamento condigno e 

respeitoso, é necessária a interferência do judiciário.

 Compulsando detidamente os autos, principalmente a contestação, 

verifico que o réu, como sói acontecer, limitou-se a dizer que, no caso, 

não agiu de modo ilícito. Em nenhum momento, justificou a demora no 

atendimento, tampouco apontou medidas que poderiam ter pelo menos 

minimizado o tempo absurdo de espera na fila. Também não apresentou 

nenhum plano de melhoria no atendimento. Ou seja, o cliente, aquele que 

contribui com a consolidação de um império capitalista, não é levado em 

consideração e é desrespeitado o tempo todo.

 Dessa forma, tenho para mim que os danos morais são in re ipsa, pois, 

presumidamente, afeta a dignidade do consumidor. Ademais, no caso em 

tela, é imperiosa a função dissuasória da indenização.

 É esse o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, senão 

vejamos:

 “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO POR APROXIMADAMENTE 02 

(DUAS) HORAS. TEMPO EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

INDENIZAÇÃO QUE SE JUSTIFICA TAMBÉM PELO CARÁTER 

DISSUASÓRIO. 1. A PROVA CONSTANTE DOS AUTOS É SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR QUE O AUTOR, NA DATA APONTADA NA 

EXORDIAL, DIRIGIU-SE À AGÊNCIA DO RÉU PARA DESCONTAR CHEQUE 

DE SEU EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO SEU SALÁRIO MENSAL, 

TENDO SIDO SUBMETIDO AO TEMPO DE ESPERA DE APROXIMADAMENTE 

DUAS HORAS. 2. TAL FATO, ALÉM DE CONTRARIAR A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE, REVELA-SE ABUSIVO, POIS AFRONTA A DIGNIDADE DO 

USUÁRIO/CONSUMIDOR, ENSEJANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL 

E QUINHENTOS REAIS), IMPORTÂNCIA QUE COMPENSA 

SATISFATORIAMENTE OS DANOS PRESUMIDOS DA VÍTIMA, AO MESMO 

TEMPO EM QUE EVITA O SEU ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E PUNE O 

DEMANDADO, ESTIMULANDO-O A AGIR COM MAIOR ZELO E CAUTELA 

PARA COM OS SEUS CLIENTES E CONSUMIDORES EM GERAL. APELO 

PROVIDO.

 RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS. TEMPO DE 

ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI 

SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. MERO DISSABOR. 1. A 

autora interpôs ação de indenização por danos morais supostamente 

sofridos em decorrência da espera por 41 minutos na fila da instituição 

bancária ré, acostando ticket comprovando a entrada, no dia 11/12/2014, 

às 12h58min, e o seu atendimento às 13h39min (fl. 06). 2. De fato, a 

demora excessiva no atendimento em instituição bancária é causa de 

aborrecimento. Contudo, como não foi demonstrada a ocorrência de 

qualquer situação excepcional, o dano pretendido não está caracterizado. 

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005554852 RS, Relator: Mara 

Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 29/10/2015, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/11/2015).

 Não é diferente o entendimento do Tribunal do Paraná, tendo editado o 

seguinte enunciado, inclusive:

 “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESPERA 

EXCESSIVA EM FILA DE BANCO - DEMORA NO ATENDIMENTO QUE 

EXTRAPOLA O TEMPO RAZOÁVEL, ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL E 

ESTADUAL - OFENSA À DIGNIDADE - DESCASO E NEGLIGÊNCIA 

PERANTE O CLIENTE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - 

(ENUNCIADO N. 27, DA TURMA RECURSAL DESTE TRIBUNAL) - 

SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 

HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 20, § 4º, DO 

CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.- Enunciado nº 27: "A espera em 

fila de agência bancária, em tempo excessivo, caracteriza falha na 

prestação de serviço e enseja reparação por danos morais." (TJPR - 9ª 

C.Cível - AC - 974797-3 - Londrina - Rel.: Francisco Luiz Macedo Junior - 

Unânime - - J. 14.03.2013)

 Por fim, o nosso egrégio Tribunal de Justiça tem deixado assente que a 

demora injustificada no atendimento bancário, dá azo à reparação por 

danos morais.

 “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

LONGA ESPERA EM FILA DE BANCO – DEMORA INJUSTIFICADA NO 

ATENDIMENTO BANCÁRIO – INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL A 

RESPEITO DO TEMA – DESÍDIA QUE AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS 

SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 

CONSONÂNCIA COM O § 3º, DO ARTIGO 20, DO CPC – RECURSO 

PROVIDO. A espera por mais de duas horas em fila de agência bancária 

ultrapassa o campo do mero aborrecimento tolerável, configurando o dano 

moral propriamente dito, consagrado na Constituição Federal, por meio dos 

artigos 5º, incisos V e X, bem como no Código Civil, nos artigos 186 e 187. 

O cansaço físico e emocional impostos à pessoa que é obrigada a esperar 

atendimento por 2 (duas) horas e 17 minutos, em agência bancária, 

mostra-se afrontoso a dignidade do consumidor, razão pela qual cabível 

se mostra a indenização por danos morais, se impondo, por conseguinte, 

a inversão do ônus sucumbencial. No presente caso, os honorários 

advocatícios foram aplicados em consonância com o art. 20, §3º, alíneas 

‘a’, ‘b’ e ‘c’, do CPC. (Ap 106145/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 23/09/2015)

 Desse modo, não há como deixar de se reconhecer o direito do autor à 

indenização pelos danos morais por ele sofridos.

 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 
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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 a autora.

 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 demora injustificável no atendimento 

do autor, 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$ 6.000,00 (seis 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 ALDEIR RODRIGUES MIRANDA JUNIOR, em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, para condená-lo no 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano 

moral devendo incidir juros e correção monetária a contar desta decisão, 

bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze 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.

 Roo-Mt., 21 de setembro de 2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.-

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754477 Nr: 10026-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, MOHAMAD 

KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINE LOGRADO FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N. 10026-80.2014.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER e MOHAMAD 

KHALIL ZAHER

EXECUTADO(A,S): CLAUDINE LOGRADO FANAIA

CITANDO(A,S): CLAUDINE LOGRADO FANAIA, inscrita no 571.818.371-68

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/09/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 12.249,62

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob 

pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela 

parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta 

da indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

829, § 2º e art. 835, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, do 

CPC). Ficando os executados cientes de que a partir da expiração do 

prazo deste edital, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, 

independentemente da realização ou não da penhora, opor, querendo, 

EMBARGOS DO DEVEDOR, de modo que a contagem do prazo, quando se 

tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, 

do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Execução por Quantia Certa em que o 

exeqüente reclama o pagamento de um crédito líquido, certo e exigível no 

valor de R$ 12.249,62 (Doze mil, duzentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e dois centavos), representada pela inclusa Nota Promissória; 

requer que a executada pague o valor principal devidamente corrigido, 

bem como honorários fixados, no prazo de 03 (três) dias. Dá à causa o 

valor de R$ 12.249,62 (Doze mil, duzentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e dois centavos).”

DESPACHO: “Vistos etc. DEFIRO o petitório retro, no tocante a citação por 

edital da parte requerida, visto que preenche os requisitos do artigo 256 

do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, 

observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital 

será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida, que deverá ser intimada de seu múnus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.”

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO E 

CUSTAS

TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 12.249,62

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. c) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. d) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. e) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. f) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

 Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 24 de setembro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712778 Nr: 7861-31.2012.811.0003

 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): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, DONERIO ALVES 

DE CASTRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N. 7861-31.2012.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO 

DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EXECUTADO(A,S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e DONERIO ALVES DE 

CASTRO JUNIOR

CITANDO(A,S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, inscrito no CPF: 

389.545.458-31 e DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR, inscrito no CPF: 

389.489.188-26

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/07/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 13.874,38

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob 

pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela 

parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta 

da indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

829, § 2º e art. 835, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, do 

CPC). Ficando os executados cientes de que a partir da expiração do 

prazo deste edital, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, 

independentemente da realização ou não da penhora, opor, querendo, 

EMBARGOS DO DEVEDOR, de modo que a contagem do prazo, quando se 

tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, 

do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que 

o exeqüente reclama o pagamento de um crédito inicial no valor de R$ 

6.574,38 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e oito 

centavos), representada pela inclusa Cédula de Crédito Bancário n. 

A80331449-3, para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas iguais; QUE, 

por diversas vezes tentou, de forma amigável, receber seu crédito, porém, 

em vão; requer que os executados paguem o valor principal devidamente 

corrigidos, bem como honorários fixados, no prazo de 03 (três) dias. Dá à 

causa o valor de R$ 13.874,38 (treze mil, oitocentos e setenta e quatro 

reais e trinta e oito centavos).”

DESPACHO: “Vistos etc. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por 

edital da parte requerida, visto que preenche os requisitos do artigo 256 

do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, 

observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital 

será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida, que deverá ser intimada de seu munus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.”

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO E 

CUSTAS

TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 15.676,90

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. c) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. d) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. e) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. f) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 24 de setembro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438461 Nr: 7128-36.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUZELIA CARVALHO NOBREGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BALBINA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 7128-36.2010.811.0003

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: LEUZELIA CARVALHO NOBREGA

PARTE RÉ: ADILSON BALBINA CAVALCANTE

CITANDO(A, S): ADILSON BALBINA CAVALCANTE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/07/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 11.840,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais em que a requerente alega que conviveu maritalmente 

com o requerido e que após o fim do relacionamento amoroso este passou 

a ameaça-la de morte; QUE, no dia 11/08/2007, efetuou disparos de arma 

de fogo contra a autora e arrastou sua motocicleta por 200 metros, 

utilizando-se de uma camionete para tanto; QUE, diante do ocorrido o 

requerido foi preso e autuado; QUE, em audiência realizada na Vara da 

Violência Doméstica foi acordado que o requerido iria arcar com os 

prejuízos com a motocicleta da requerente; QUE, como não constou em ata 

o acordo, o requerido se viu desobrigado a pagar o valor. Após discorrer 

sobre a matéria de fato e de direito aplicável ao caso aludido, requer a 

procedência dos pedidos iniciais e dá à causa o valor de R$ 11.840,00 

(Onze mil, oitocentos e quarenta reais), estando sob o manto da 

Gratuidade da Justiça.”

DESPACHO: “Vistos etc. Compulsando todos os mandados de citação do 

requerido expedidos neste feito, observo que jamais foi tentada sua 

citação no endereço informado às fls. 171/172, qual seja, RUA PAVÃO, N. 

162, BAIRRO SANTA LÚCIA, RONDONÓPOLIS/MT. Assim, a princípio 

determino seja tentada sua citação e intimação no endereço acima 

mencionado, por mandado, para responder aos termos da inicial no prazo 

de lei, sob as advertências pertinentes. Não sendo mais uma vez 

encontrado o demandado, defiro o pedido retro, no tocante a citação por 

edital da parte requerida, conforme o artigo 256 do Novo Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, observando-se o 

disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) 

dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. 
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Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta 

Comarca, como curadora especial da parte requerida, que deverá ser 

intimada de seu munus para que promova a defesa de seus interesses, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se COM ATENÇÃO E URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA 

DE PROCESSO INCLUÍDO NA META 02/2018/CNJ."

"Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 185 para determinar o integral 

cumprimento da decisão de fls. 180. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

OBSERVANDO QUE SE TRATA DE FEITO INCLUÍDO NA META 2 DO CNJ, 

QUE DEMANDA PRIORIDADE MÁXIMA.”

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 24 de setembro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452210 Nr: 7389-64.2011.811.0003

 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: ELIZABETH BOLOGNESI TRINDADE, JULIANA 

BOLOGNESI TRINDADE, CARLA JANAINA BOLOGNESI TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO VICENTE DE SALES, 

APARECIDA SALES VIEIRA, JOSE MEDEIROS DE SALES, NELSON 

MEDEIROS DE SALES, ANDRE SALES VIEIRA, ADEMAR MEDEIROS DE 

SALES, SINVAL MEDEIROS DE SALES, NELI SALES DE SOUZA, MARLENE 

MEDEIROS DE SALES, SONIA SALES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO 

- OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20349

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 7389-64.2011.811.0003, 

Protocolo 452210, 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782559 Nr: 7222-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES & CIA LTDA 

ME, MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES, TATIANI APARECIDA HONORIA DE 

SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 correspondências devolvidas de 

folhas 87,88 e 89, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794261 Nr: 12028-86.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE SOUZA

 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: MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:MT/7.659

 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. 88, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718388 Nr: 13848-48.2012.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA TRICHES DIEL, JOAO 

CARLOS DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da correspondência devolvida de fls. 

141, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 346046 Nr: 1494-35.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MARTINS SILVA, LUZINETE 

MIRANDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da correspondência devolvida de 

folhas 207 e 208, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724541 Nr: 5530-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM COMERCIO DE PEÇAS MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, ELVIO MACHADO DE MORAES, LUIS 

CELSO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme R.Decisão de fls. 86, 

bem como se manifestar acerca das correspondências devolvidas de 

folhas 90/92, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722152 Nr: 3170-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES THALLES GONÇALVES 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 
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OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813692 Nr: 798-13.2016.811.0003

 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: MANOEL SOARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 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 de fls. 73/76, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450530 Nr: 5710-29.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES SABLEVSCKI BERGAMASCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA LOPES DA COSTA, CIRLENE ALVES 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 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.: 429783 Nr: 11781-18.2009.811.0003

 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: DIVA DE FREITAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:OAB/MT 16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da correspondência devolvida de fls. 

123, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774244 Nr: 4022-90.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIMARCIA FREITAS DA COSTA, JOAO ALVES 

NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME, 

DIOGENES GARRIO CARVALHO, JOSE GERALDO DOS SANTOS, SILVIA 

HELENA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONY KLEBER GONSALES - 

OAB:13526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/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-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 137/157.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711899 Nr: 6936-35.2012.811.0003

 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: VERONICA DE MELLO BARROS MONTEIRO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS DO C. OESTE E TOCANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA TATIANA 

MORESCHI DE ALBUQUERQUE - OAB:29645, CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B, CLICIA LUPINETT FERNANDES - OAB:21899/O, 

karina Ferrari de Rezende Santa Rosa - OAB:OAB/DF 15.340, 

MARILANE LOPES RIBEIRO - OAB:6.813, PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432361 Nr: 1026-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA, AURELIO 

MARCOS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 65220 Nr: 242-41.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE SALMEM HAMZE FILHO, 

AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER, LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA, 

LOIDE VANETI MROZINSKI FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT, IVAILTON VILELA DE MORAES - OAB:4043-A/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710096 Nr: 5047-46.2012.811.0003

 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: FRANKSLEY ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS ANDRE DOS SANTOS, MATERCLIN 

CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 336, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715843 Nr: 11167-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da correspondência devolvida de fls. 

75, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429771 Nr: 11771-71.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PADUA DOCUSSE - ME, 

ANTONIO DE PADUA DOCUSSE, ELIZA APARECIDA FELICIANO DOCUSSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme R. Decisão de fls. 95, 

bem como se manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 

99/101, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406804 Nr: 2515-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTOPHER BARRY WARD, REGINA MARIA 

DE FREITAS WARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 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. 189/190, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 51277 Nr: 4830-62.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - BRASIL FOODS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAO VIGANO NETO, THIAGO 

VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - 

OAB:OAB/MG1623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - 

OAB:4390-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 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.: 802390 Nr: 15370-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE CAMINHÕES 

RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da certidão de fls. 101, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 765527 Nr: 83-05.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER ALVES VELASCO, ERALDO TEODORO 

VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA 

FELDMANN - OAB:OAB/MT 12.412, SANDRA REGINA BOMBONATO 

RODRIGUES - OAB:MT/5141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 184/187.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001731-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PEREIRA RODRIGUES (RÉU)

EMIDIO DOURADO LEAL (RÉU)

FRANCISCA SOARES VILARINO (RÉU)

FERNANDO SANTOS DA SILVA (RÉU)

MARLI ALVES LEITE (RÉU)

EDILIO HENRIQUE VILARINHO FARIAS (RÉU)

TAYANE LIRA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

RENATO FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ORLANDO JOSE DE SOUZA (TESTEMUNHA)

CELIO LOPES DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001731-95.2018.8.11.0003; Valor causa: $100,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: EMIDIO DOURADO 

LEAL, MARLI ALVES LEITE, ANA PEREIRA RODRIGUES, FERNANDO 

SANTOS DA SILVA, TAYANE LIRA DOS SANTOS, FRANCISCA SOARES 

VILARINO, EDILIO HENRIQUE VILARINHO FARIAS CONFINANTES: ANA 

PEREIRA RODRIGUES, FERNANDO SANTOS DA SILVA, TAYANE LIRA 
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DOS SANTOS, FRANCISCA SOARES VILARINO e EDÍLIO HENRIQUE 

VILARINO FARIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) AUTOR(A): 

FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS RÉU: EMIDIO DOURADO LEAL, MARLI 

ALVES LEITE, ANA PEREIRA RODRIGUES, FERNANDO SANTOS DA 

SILVA, TAYANE LIRA DOS SANTOS, FRANCISCA SOARES VILARINO, 

EDILIO HENRIQUE VILARINHO FARIAS RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Ação de Usucapião interposta por APARECIDA FRANCISCO ROMA, contra 

AUREO NUNES TAPAJOS e sua esposa JURACY DIAS DE MOURA 

TAPAJÓS, pleiteando seja julgado procedente o pedido para reconhecer e 

declarar o pedido de aquisição originária de usucapião do imóvel, e via de 

consequência, a propriedade da requerente. DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS 

USUCAPIENDO: 1 - Um lote de ter reno para construçã o sob o nº 03 da 

Quadra nº 10 , situado no loteamento VILA CARDOSO , zona urb a na 

desta cidade, com área de 1.230,00 m², dentro dos seguintes limites e 

confrontações: frente para a Rua 02, me dindo 20,00 metros; pe lo lado 

direito com o Lote nº 04, medindo 60,00 metros; lado esquerdo com o Lote 

nº 02, medindo 63,00 metros ; e a os fundos com o córrego canivete, 

medindo 20,00 metros ” 2 - "Um lote de terreno para construçã o sob o nº 

04 da Quadra nº 10, situado no loteamento VILA CARDOSO, zona urbana 

desta cidade, com área de 1.180 ,00m², dentro dos seguintes limites e 

confrontações: frente para a Rua 02, medindo 20,00 metros; pe lo lado 

direito com o Lote nº 05 , medindo 58 ,00 metros ; lado esquerdo com o 

Lote nº 03, medindo 60 ,00 metros; e aos fundos com o córrego can ivete 

” DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO ajuizada por FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS em 

desfavor de EMÍDIO DOURADO LEAL e MARLI ALVES LEITE, devidamente 

qualificados nos autos, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, que o 

requerente alega possuir, de forma mansa, ininterrupta e sem oposição, 

há 30 (trinta) anos. 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. Citem-se, 

pessoalmente, os requeridos, bem como os confinantes, nos endereços 

indicados na inicial, e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (artigos 246, § 3° e 259, 

I, NCPC), para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na 

petição inicial. Intimem-se para que manifestem eventual interesse na 

causa, os representantes das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, no prazo de lei. Intimem-se. Cumpra-se. Eu, JOSE CARLOS DE 

FREITAS, digitei. RONDONÓPOLIS, 24 de setembro de 2018 JOSE CARLOS 

DE FREITAS 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007677-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007677-48/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá – MT 

Autor: Domani Distribuidora de Veículos Ltda. Ré: Fabio Henrique 

Guimaraes. Vistos, etc. DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor de FABIO HENRIQUE GUIMARAES, com 

qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007559-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE REGINA DOMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007559-72/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Disal 

Administradora de Consórcio Ltda. Réu: Simone Regina Domann Oliveira. 

Vistos, etc. DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, propôs a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de SIMONE REGINA DOMANN OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos, a autora em sua exordial pugna pela busca e 

apreensão liminar do bem. Por fim, compulsando os autos verifica-se que 

o réu sequer fora citado; que, a parte autora requereu a desistência da 

ação à (fl.31 – correspondência ID 15275501). É o relatório necessário. D 

E C I D O: Trata-se de ação de busca e apreensão, proposta pela autora 

em 05.09.2018, entretanto, a parte autora pugna pela extinção do feito 

sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual na 

presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a 

jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida 

por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em desfavor de 

SIMONE REGINA DOMANN OLIVEIRA, com qualificação nos autos, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela 

autora. Sem honorários porque não houve citação, certifique-se o trânsito 

em julgado ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 18 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005119-74.2016.8.11.0003

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:

VICTOR LIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 
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JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003537-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRINT7 COMERCIO DE CARTUCHOS E IMPRESSOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ADEMAR DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

GRAZIELE PINTO DEVEZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005876-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO NERES SANTANA (AUTOR(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004507-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

JOAO MARIO MELO FAGUNDES CARDOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009089-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida (ADVOGADO(A))

MAISA SOUZA SILVA (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: 1010336-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES 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: 1005902-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA ALVES DE MELO (AUTOR(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS EPP (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002776-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

USIQUIMICA DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

ENRIQUE DE GOEYE NETO (ADVOGADO(A))

MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XINGU CEREAIS COMERCIO E LOGISTICA LTDA EPP - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780263 Nr: 6303-19.2015.811.0003

 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, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE DA COSTA ADELAIDE, MARIA 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, SUELLEN FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIZETE DA COSTA ADELAIDE, Cpf: 

65470559149, Rg: 1004377, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido MARIA FERREIRA DA COSTA, Cpf: 03452630145, Rg: 

2169367. 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: Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo 

procedente o pedido inicial.Deixo de determinar a desocupação da área 

em litígio, vez que desocupada voluntariamente pelas demandadas. Sem 

custas e sem honorários. Transitada em julgado, ou havendo desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJuíza de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 20 de setembro de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782241 Nr: 7106-02.2015.811.0003

 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: CLEUSA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, IMOBILIÁRIA 

AURORA LTDA EPP, MARLIZE ZIMPEL TRECENTY, ELÇO DOMINGUES DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, CNPJ: 

03837804000138, Inscrição Estadual: 51.2.0004541-7. atualmente em local 

incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: CLEUSA ROSA DA SILVA através da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, propoe uma Ação de Usucapião 

Extraordinário em desfavor de Imobiliária Aurora Ltda, onde a autora é 

possuidora do imóvel matriculado sob o nº 54.112, registrado junto ao 1º 

Cartório de Registro de Imóveis, localizado na zona urbana desta cidade, 

situada na quadra nº 246, sob o lote nº 16, loteamento denominado Parque 

Sagrada Família, em Rondonópolis MT, com área total de 372,00m². Desde 

o ano de 2002, ou seja, hámais de 10 (dez) anos, a Requerente possui a 

posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel em questão com 

animus domini, sem contestação ou oposição de terceiros, limpando o 

terreno e plantando árvores frutíferas, vindo a construir uma casa no 

imóvel onde reside , inclusive quitou todos os IPTU's desde a data da 

posse. e que a Autora desconhece o atual paradeiro da Ré que figura 

como proprietária na matrícula do imóvel.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: UM LOTE DE TERRENO PARA 

CONSTRUÇÃO SOB Nº 16, DA QUADRA Nº 246, SITUADO NO 

LOTEAMENTO PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, COM ÁREA DE 372,00m²

Despacho/Decisão: Código Processo nº. 782241Vistos etc. I - Analisando 

os autos, observa-se que os confinantes Elço Domingues de Queiroz e 

Marlize Zimpel Trecenty não foram citados (fls. 88). II - Dessa forma, intime 

a requerente para indicar o endereço dos confinantes no prazo de 05 

(cinco) dias.III - Considerando que as tentativas de citação da requerida 

restou infrutífera e a requerente não logrou êxito em localizar o atual 

paradeiro do demandado, defiro a citação por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.IV - 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 12 de setembro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 20 de setembro de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799236 Nr: 14010-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA MIRANDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FATIMA MIRANDA FERREIRA, Filiação: 

Maria Terezinha Miranda Ferreira e Aristides Gonçalves Ferreira, 

brasileiro(a), natural de Uberlândia-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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

oferece Denúncia em desfavor de FÁTIMA FERREIRA NAVROSKI, onde 

consta dos inclusos autos de TCO que no dia 11/06/2015, a equipe de 

fiscalização da SEMMA, realizou vistoria de rotina e constatou a prática de 

"queimada urbana", conduta delituosa tipificada no artigo 54, § 1º da Lei nº 

9.605,98, perpetrado pela infratora, ora denunciada, no imóvel de sua 

propriedade localizado na Av. Rui Barbosa, QD 63, Lote 15, Centro A, 

nesta cidade

Despacho: .Código nº 799236.Vistos etc.Recebo a denúncia contra o 

acusado dando-o como incurso nas sanções nela mencionada.Cite o 

denunciado, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

artigos 361e 363, §1º, do CPP.Uma vez citado o denunciado e caso não 

constituam defensor e nem apresente resposta a acusação, nomeio, 

desde já, um dos Defensores Públicos que atuam nesta vara, para 

patrocinar o interesse do infrator (art. 396-A, §2º, CPP), bem como para 

apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a 

juntada aos autos da folha de antecedentes criminais.Expeça o 

necessário. Intime.Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 20 de setembro de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757647 Nr: 11908-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJ VILALVA TRANSPORTES ME, RAFAEL 

JULIANO VILALVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C N RIBEIRO - 

OAB:MT/12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:MT/5308 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RJ VILALVA TRANSPORTES ME, CNPJ: 

16723379000106 e atualmente em local incerto e não sabido RAFAEL 

JULIANO VILALVA, Cpf: 01012181170, Rg: 154.928-69, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação dos Executados da Penhora efetivada no Rosto dos 

autos dos direitos e crédito no processo, Código nº 759625 até o limite da 

satisfação do crédito, qual seja R$ 28.042,23, em trâmite perante a 4ª 

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Resumo da Inicial: O BANCO BRADESCO S.A propos uma Ação de 

Execução Por Titulo Executivo Extrajudicial, em desfavor de R.J. VILALVA 

TRANSPORTES-ME e RAFAEL JULIANO VILALVA, onde o Executado 

firmou com o exequente em 04/09/2013 uma "Cédula de Crédito Bancário 

Empréstimo - (Capital de Giro)"

Despacho/Decisão: Código Processo nº 754647Vistos etc.Considerando 

que o endereço encontrado pelo sistema Infojud, é o mesmo já diligenciado 
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no processo(fls. 65 e 76/77), defiro a citação por edital do executado, 

acerca da penhora realizada nos autos, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.Deverá o edital ser 

publicado em jornal local de grande circulação, pelo menos duas vezes, 

em prazo não superior a 10 (dez) dias.Deverá ainda, o requerente 

comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta 

decisão sob pena de extinção.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 11 de setembro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 21 de setembro de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794940 Nr: 12336-25.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA DÉBORA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA CIÊNCIA DO PAGAMENTO DA 

CONDENAÇÃO - FLS. 99/104, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710716 Nr: 5696-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS/11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429687 Nr: 11731-89.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CIÊNCIA DA NOTA DE DEVOLUÇÃO DO 

CRI - fls. 809, no prazo legal.

 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

 Pela MMª Juíza foi proferido o seguinte despacho: Vistos etc. Defiro o 

pedido de suspensão do andamento do processo pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433622 Nr: 2288-80.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Intime a parte executada, na pessoa do patrono constituído, para 

pagamento do débito, no valor de R$ 6.670,53, o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446546 Nr: 1728-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO, 

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO

 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, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE FLS. 573 

VERSO, bem como PARA QUE PROVIDENCIE O PREPARO da missiva 

distribuída para a Comarca de Juscimeira-MT, diretamente naquele Juízo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando-o também neste Juízo, no 

mesmo prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803060 Nr: 15616-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIZA PIMENTEL CAPOBIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONDINO RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:136.087 MG

 Intime a executada para pagamento do débito, no valor de R$ 12.979,47, 

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 do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825532 Nr: 4843-60.2016.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDISNEY XAVIER FARINAZZO, JUNIO LIMA 

MOTTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 CD. PROC. 825532

Vistos etc.

Considerando o instrumento procuratório à fls. 109, proceda a Sra. 

Gestora as devidas alterações na capa dos autos e demais registros.

Ato contínuo, acolho o pedido formulado pelo representante do Ministério 

Público à fls. 143, devendo o réu ser intimado, na pessoa de seu patrono 

constituído nos autos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado do litisconsorte Junior Lima Motter.

 Cumprido o determinado acima, expeça mandado de citação para o 

litisconsorte passivo necessário para, querendo, contestar a presente 

demanda.

 Após, dê-se vista dos autos ao parquet para nova manifestação.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818954 Nr: 2540-73.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DOMICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 2540-73.2016.811.0003, 

Protocolo 818954, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802060 Nr: 15200-36.2015.811.0003

 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: ERNESTO JUNIOR DE FRANÇA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - 

COOMISA, BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR BERNARDO 

JORGE - OAB:OAB/PR 25.668

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

15200-36.2015.811.0003, Protocolo 802060, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780889 Nr: 6548-30.2015.811.0003

 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 MARCOS ALVES, ROSEMARY IGLESIAS PORRAL 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARARA AZUL PROJETOS, CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA, ALEXANDRE TIBURCIO DE OZORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:OAB/MT17225-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROBERTO 

RAMOS BARRIONUEVO JR, para devolução dos autos nº 

6548-30.2015.811.0003, Protocolo 780889, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735451 Nr: 15020-88.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, MINISTERIO 

PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTILIA MARIA F. NEGRI, PEDRO CORREIA DE 

ALCANTARA, JOSE LUCIANO DA COSTA MARQUES, IVANETE PIRES 

PEREIRA, THAMIRES MARTA DE SOUZA PEREIRA, SIMAO JERONIMO DA 

SILVA, SILVANE FERREIRA DE AZEVEDO, ROZENY ALVES SANTOS, 

JOYCE ESTELIA MENDES RODRIGUES, VALDEMIR ELIAS DOS SANTOS, 

CIRLEI FRANCISCA DE JESUS, PAULO CELESTINO DELGADO DE 

OLIVEIRA, CLAUDINTE AGOSTINHO SILVA MIRORO, MARIA GORETH 

AUGUSTINHO DA SILVA, JESUÍNO JOSÉ DE ALMEIDA, MARIA LUZIA 

MATHEUS BATISTA, DAIANE DOS SANTOS SILVA, CICERO PINHEIRO DA 

SILVA, FRANCISCA GEISA SILVA DE LIMA, CLAUDEILSON AGOSTINHO 

DA SILVA, JOSUEL DE SOUZA DOS REIS, ANGELA PORTO DE MELO, 

JOSE EDSON PAIXAODA SILVA, FABIANA ALVES DOS SANTOS, 

ODEMILSON DOS SANTOS SILVA, CICERO ALCIDES DOS SANTOS SILVA, 

ROSIELI BATISTA DOS SANTOS, LUIZ SANTINO DA SILVA, VALDECI 

NECO DOS SANTOS, HELIO MARCIO DE SOUZA, MARIA BETHANIA DA 

CONCEIÇÃO, SIMAO GERONIMO DA SILVA, NIVIA PATRICIA DOS 

SANTOS, ROSANGELA ALVES MOREIRA, SIDNEY DA SILVA LOPES 

MESQUITA, SEBASTIAO PEREIRA CINTRA, CARLOS ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILLA B. NEVES 

GUEDES, para devolução dos autos nº 15020-88.2013.811.0003, 

Protocolo 735451, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721788 Nr: 2810-05.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIGLEI DOURADO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALVES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JR - OAB:OAB/PR57930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROBERTO 

RAMOS BARRIONUEVO JR, para devolução dos autos nº 

2810-05.2013.811.0003, Protocolo 721788, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433616 Nr: 2281-88.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO CORTEZ LOI, 

para devolução dos autos nº 2281-88.2010.811.0003, Protocolo 433616, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 754770 Nr: 10192-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEMAR ROCHA, LUCINEIDE DAS GRAÇAS 

ALENCASTRE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO PEREIRA FARINHA, 

SANDRA MARIA PEREIRA FARINHA, FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA VIOTT, 

para devolução dos autos nº 10192-15.2014.811.0003, Protocolo 754770, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751377 Nr: 8495-56.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ARRUDA PEDROSO DE 

ANDRADE - OAB:13702/MT

 Ex Positis, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro 

extinta a punibilidade de FRANCISCA FERREIRA DE LIMA, brasileira, 

casada, comerciante, portadora do RG nº 4896347 SSP/PE, filha de Maria 

Cândida da Conceição e Manoel Ferreira de Lima, residente e domiciliada 

na Rua Jaçana, nº 1452, Parque Universitário, nesta cidade de 

Rondonópolis/MT, nos termos do dispositivo suso mencionado.Oficie a 

entidade “CPAR - Cantinho de Proteção Animal de Rondonópolis”, para 

prestação de contas dos valores recebidos, encaminhando cópia do 

documento à fls. 65. Vindo a manifestação, encaminhe os autos à equipe 

multidisciplinar do Juizado Volante Ambiental desta Comarca, para análise 

das contas prestadas. Após a juntada do relatório, dê-se vista ao 

parquet.Após o trânsito em julgado, arquive os autos com a baixa e 

anotações necessárias. Custas “ex lege”.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 21 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732583 Nr: 12767-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO MATEUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:8927/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 732583

Vistos etc.

 Intime o credor para promover a publicação do edital em jornal local de 

grande circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 

(dez) dias.

Deverá ainda, o requerente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

 Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732840 Nr: 12954-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVANY DA SILVA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 732840.

 Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Massey Ferguson Administradora de Consórcio Ltda.

 Requerida: Avany da Silva Felix

 Vistos etc.

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

contra AVANY DA SILVA FELIX, também qualificada no processo, 

objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial.

 Na sequência, a requerente pleiteou à fls. 153, pela desistência da ação, 

com sua consequente extinção sem resolução de mérito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se dos autos, que a citação da demandada não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide

Ex positis, homologo a desistência apresentada à fls. 153, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais. Sem 

verba honorária vez que a demandada não foi citada e não constituiu 

advogado nos autos. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718105 Nr: 13561-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR RIBEIRO MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JOFE 

RODRIGUES MARTINS - OAB:OAB/GO 31.806

 Código nº. 718105.

 Vistos etc.

 Considerando que este Juízo não dispõe de arquivo provisório, indefiro o 

pleito formulado pelo requerente à fls. 172.

 Desta forma, intime o requerente, na pessoa de sua patrona regularmente 

constituída, via DJE, para promover o andamento do feito no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817026 Nr: 1922-31.2016.811.0003

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONITA DE SOUZA

 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:
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 Código Processo nº. 817026

Vistos etc.

Defiro a suspensão do andamento do feito apenas pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

Decorrido o lapso suspensivo, diga o credor, independente de intimação.

Não havendo manifestação, certifique e intime o credor, pessoalmente, 

para impulsionar o feito, por meio de carta com AR.

Permanecendo a inércia, certifique e voltem-me conclusos.

Intime.

Rondonópolis-MT, 19 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 25880 Nr: 3810-70.1995.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, MARINA SILVIA DE 

SOUZA - OAB:3516/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT, Yolanda de Oliveira Ribeiro - OAB:758/MT

 .Código nº 25880.

Vistos etc.

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pela embargante/requerida, implicará na modificação da decisão 

recorrida, intime o embargado/requerente, na pessoa de seu patrono 

constituído para, querendo, manifestar no prazo 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817671 Nr: 2101-62.2016.811.0003

 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: LAZARO DOUGLAS CHAGAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código nº. 817671.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pelo requerente à fls. 126, determino o 

levantamento dos valores constantes à fls. 122/123, observando os 

dados bancários fornecidos e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809653 Nr: 17831-50.2015.811.0003

 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: PAULO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código nº. 809653.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pelo requerente à fls. 159, determino o 

levantamento dos valores constantes à fls. 156, observando os dados 

bancários fornecidos e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809615 Nr: 17813-29.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE BASTA DELAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO 

- OAB:11328/MT, Thassia Christina Duarte de Oliveira - 

OAB:MT/21.896-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Código Processo nº 809615

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 156, nomeio em substituição ao 

perito nomeado anteriormente o Engenheiro José Afonso Monteiro de 

Rezende, CREA/MT 6470, Rua D, nº. 25, Jardim Mato Grosso, 

Rondonópolis/MT, Telefone 3422-5442, CEP 78739-746 .

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 126/127.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 762634 Nr: 14757-22.2014.811.0003

 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: EDILEUSA MARIA DE SOUZA, EGUIMAR DE JESUS 

SILVA, EDSON DE JESUS SILVA, RAQUEL DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI PERINAZZO, BRADESCO AUTO/RE - 

COMPANHIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Código Processo nº. 762634

Vistos etc.

EDILEUSA MARIA DE SOUZA E OUTROS, já qualificados nos autos, 

ingressaram com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO em face de NERI PERINAZZO, também qualificado no processo.

 Na decorrer do processo as partes noticiam a realização de acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção (fls. 360/361).

À fls. 362, os requerentes informam o cumprimento da avença.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 
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desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de levantamento 

da quantia no importe de R$ 8.208,40 (oito mil duzentos e oito reais e 

quarenta centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 362, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. Eventuais custas 

remanescentes serão arcadas pela Seguradora, conforme item “9” à fls. 

09. Honorários advocatícios na forma pactuada. Considerando a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781648 Nr: 6843-67.2015.811.0003

 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: FRANCISCO MARTINS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU JOSE CANOVA, COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 

118.948, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O

 .Código nº 781648.

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 407, nomeio, em substituição ao 

perito nomeado anteriormente, o médico perito Dr. Alexander Paul 

Winnikow, independente de compromisso, com endereço profissional na 

Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 

78.705-057, Fone 66-99984-5324.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações constantes na decisão à fls. 398

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793471 Nr: 11653-85.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON GONÇALVES DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DO BRASIL S/A - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 Código Processo nº 793471

Vistos etc.

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pela requerida à fls. 85 e ante a concordância do requerente 

no recebimento do valor, defiro o pedido de levantamento da quantia no 

importe de R$ 10.077,91 (dez mil, setenta e sete reais e noventa e um 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 89, observando os 

termos do Provimento nº 16/2011-CGJ.

Deixo de determinar a extinção do feito vez que já houve decisão com 

prestação jurisdicional, e o feito não foi convertido em execução de 

sentença.

Cumprida a determinação, intime a requerida para pagamento das custas 

(fls. 86/87), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Efetuado o pagamento, remeta os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729389 Nr: 10069-51.2013.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA DOS SANTOS ME, DANIEL RODRIGUES 

GONÇALVES, SHEILA DOS SANTOS ESTRELA, MARLI SOUTO DOS 

SANTOS, FERNANDO CESAR VIEIRA ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:MT- 3764, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT20438/O, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 Código Processo nº. 729389

Vistos etc.

BANCO DO BRASIL S/A, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE COBRANÇA em face de SHEILA DOS SANTOS ME E OUTROS, também 

qualificados no processo.

 Na decorrer do processo as partes noticiam a realização de acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção (fls. 478/481).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes serão arcadas pelos requeridos. Honorários advocatícios 

na forma pactuada. Decorrido o prazo recursal pelos litigantes, encaminhe 

os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730969 Nr: 11484-69.2013.811.0003

 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: SUSANA RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CLEODENIR 

BASTISTA ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código Processo nº. 769577

Vistos etc.

Promova as anotações e alterações necessárias para conversão do 

pedido para cumprimento de sentença.

 Intime a executada para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 

523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência 

da multa e honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e 

avalição de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e 

caso necessário, voltem-me conclusos.

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente.

Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor apresente impugnação, 

nos termos do artigo 525, do CPC.

Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu 

patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a 
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penhora sobre bem imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado 

for (art. 841 e 842, do CPC).

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451623 Nr: 6802-42.2011.811.0003

 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: VOLMIR ANTÔNIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A

 Código Processo nº 451623

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 304, nomeio em substituição ao 

perito nomeado anteriormente o médico Dr. Alexandre Loverde Falcão, 

Rua Humaitá, 1837, Clínica Gama, Vila Birigui, CEP: 78705-059, Telefone 

(66) 99906-0405 ou (66) 3022 0405, nesta cidade.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 256/256-v.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 452239 Nr: 7418-17.2011.811.0003

 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: TERESA JUNKO KIDA KOIKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17210-A

 Código Processo nº. 452239

Vistos etc.

 Considerando a manifestação da requerida, bem como o comprovante de 

depósito à fls. 339/340, intime a requerente para manifestação no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 322442 Nr: 1347-29.1993.811.0003

 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: KLEBER SERATO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yolanda de Oliveira Ribeiro - 

OAB:758/MT

 .Código nº 322442.

Vistos etc.

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pela embargante/requerida, implicará na modificação da decisão 

recorrida, intime o embargado/requerente, na pessoa de seu patrono 

constituído para, querendo, manifestar no prazo 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 422604 Nr: 4849-14.2009.811.0003

 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: HERMES ANTONIO DOMBROSKI, SEBASTIAO REZENDE 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIRES OLIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 .Código nº 422604.

Vistos etc.

Tendo em vista que fora concedido aos autores os benefícios da Justiça 

Gratuita à fls. 86, suspendo a cobrança das custas processuais descritas 

à fls. 503/504.

Assim, remeta os autos ao arquivo com a baixa e anotações necessárias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 758450 Nr: 12412-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAILA CHABAN - 

OAB:MT/9296

 Código nº. 758450.

 Vistos etc.

 Defiro uma vez mais o pedido de suspensão do andamento do processo, 

pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme pleiteado pelo membro do 

parquet à fls. 95.

 Havendo o decurso do prazo, dê-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803923 Nr: 15867-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARA AUTOMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGINO GOMES VIEIRA NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 803923.

Vistos etc.

Analisando o pedido de desistência à fls. 70, observa-se que o mesmo 

fora formulado por pessoa estranha a lide - Banco Rodobens S.A.

Ainda, percebe-se que houve incorporação do patrimônio líquido da autora 

pela empresa Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda (fls. 23 - 

item "II").

Assim, intime a demandante "Para Automóveis Ltda" para informar se 
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pretende a desistência do feito, bem como se houve a cessão do crédito 

ou incorporação de patrimônio para o Banco Rodobens S.A no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 792859 Nr: 11478-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & LEITE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 792859

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora, avaliação e remoção dos veículos bloqueados 

(Placa JYP 0012 e Placa NPK1867 - fls. 49), depositando-os nas mãos do 

representante legal do credor (fls. 57), compromissando-o, nos termos 

dos artigos 835, IV e 840, II, §1º, do CPC.

Intime o credor para indicar o endereço, para cumprimento da ordem 

judicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731070 Nr: 11561-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIANO FIRMINO DA SILVA

 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

 .Código nº 731070.

Vistos etc.

Trata de Ação de Restituição de Valores convertida em Ação de 

Cumprimento da Sentença proferida por este Juízo (fls. 730).

Intimada para cumprir a obrigação no prazo previsto no artigo 523, do CPC, 

a devedora quedou-se inerte (fls. 735).

O exequente pugnou que caso não houvesse o pronto pagamento, fosse 

realizada a penhora online nas contas bancárias em nome da devedora 

(fls. 664).

Ocorre que é de conhecimento público e notório que houve a decretação 

da indisponibilidade dos bens da empresa requerida, o que torna-se 

desnecessária a realização da penhora online com a utilização do Sistema 

BacenJud, pois restará inexitosa, como já ocorreu em outros processos 

que tramitam neste juízo.

Com base no artigo 188, do CPC, recebo a pretensão do credor como 

pedido de penhora no rosto da medida cautelar, que apesar de pleiteada 

de outro modo, preencherá a finalidade essencial para satisfação do 

débito.

Posto Isso, determino a expedição de carta precatória para a Comarca de 

Rio Branco/AC, com prazo de 15 (quinze) dias, para que seja formalizada 

a penhora no rosto dos autos da Medida Cautelar Inominada nº 

0005669-76.2013.8.01.0001, para satisfação do débito descrito no cálculo 

à fls. 736

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723076 Nr: 4073-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CEZAR BARROS LEAO - FAZENDA 

ORIENTE III

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351/MT

 Código Processo nº 723076

Vistos etc.

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pelo devedor à fls. 216-v e ante a concordância do credor no 

recebimento do valor, defiro o pedido de levantamento da quantia no 

importe de R$ 25.084,08 (vinte e cinco mil oitenta e quatro reais e oito 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 223-v, observando 

os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ, vez que se trata de verba 

incontroversa.

Encaminhe os autos a Contadoria para apuração do saldo remanescente, 

observando os valores depositados à fls. 216-v e 220-v.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726317 Nr: 7252-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROMILDO JOSE DE PAULA, AUXILIADORA 

AMÂNCIO RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILIA MARIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 726317

Vistos etc.

ESPÓLIO DE ROMILDO JOSÉ DE PAULA REPRESENTADO POR 

AUXILIADORA AMÂNCIO RODRIGUES DE PAULA, já qualificados nos 

autos, ingressaram com AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL EM 

COMUM COM VENDA E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO em face de JOCÍLIA 

MARIA DE PAULA, também qualificada no processo.

 Na decorrer do processo as partes noticiam a realização de acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção (fls. 128).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem Custas. Honorários na 

forma pactuada. Decorrido o prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 92061 Nr: 3431-90.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE DOS SANTOS SILVERIO, NERCINDO 

SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ALVES DO 

AMARAL - OAB:4740, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 Código nº. 92061.

 Vistos etc.

I- Defiro o pleito formulado pela exequente à fls. 544 e determino a 

pesquisa pelo Sistema Infojud para obtenção das declarações de Imposto 

de Renda dos executados apenas do ano de 2018, vez que já houve a 

pesquisa em 2017, conforme consta à fls. 459.

II – As informações deverão ser arquivadas em pasta própria, 

certificando-se, e sua consulta somente se dará em cartório, preservado 

o sigilo das informações.

II- Vindo aos autos as informações, dê-se vista a credora.

 III- Defiro o pedido de penhora e avaliação dos veículos bloqueados à fls. 

518. Para cumprimento da ordem judicial, deverá a credora indicar o 

endereço para localização dos bens, no prazo de 05 (cinco) dias.

 III- Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 94668 Nr: 6393-86.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR, JOSE EUGENIO 

BONJOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:OAB/S103.587

 .Código nº 94668.

Vistos etc.

I - Indefiro a pretensa dilação de prazo pleiteada pelo executado à fls. 

2172, vez que não há razão plausível para se impor mais morosidade no 

andamento do processo.

II - Anote o necessário para fins de intimação.

III - Decorrido o prazo de intimação à fls. 2171, certifique e voltem-me 

conclusos.

IV - Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445975 Nr: 1157-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CUSTODIA DA SILVA, NABBS JUNIOR DA 

SILVA, VALTENIR ROSA DA SILVA, CELIO ROSA DA SILVA, ALBECY 

ROSA DA SILVA, VILMA ROSA DA SILVA, ELIENE ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:OAB/MT 14.431-A

 Código Processo nº. 445975

Vistos etc.

 Indefiro o pedido de suspensão do andamento do processo (fls. 479) e 

mantenho a decisão à fls. 477, vez que a tutela jurisdicional já foi 

entregue.

Remeta os autos ao arquivo com a baixa e anotações necessárias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448489 Nr: 3668-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA PAULA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A, FIAT 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/MT 20.011-A, DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A

 Código nº. 448489.

 Exequente: Júlia Paula Machado

 Executadas: Itaú Vida e Previdência S/A. e Fiat Administradora de 

Consórcios Ltda.

 Vistos etc.

 JULIA PAULA MACHADO, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra ITAÚ 

VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA.., todas devidamente qualificados no processo, visando o 

recebimento do seu crédito.

 As partes compareceram nos autos à fls. 313/313-v e noticiaram a 

realização de acordo, pleitearam a sua homologação e extinção do 

presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 313/313-v) para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte 

integrante desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos dos 

dispostos nos artigos 924, inciso III e 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas e honorários advocatícios na forma pactuada. Com a 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis – MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 48279 Nr: 3705-59.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR CONTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CICERO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Código nº. 48279.

 Vistos etc.

Considerando que, em caso de procedência, deverá ser concedido efeito 

infringente aos embargos declaratórios opostos pelo embargante à fls. 

468/470, intime o autor/embargado para manifestar-se, no prazo legal, 

querendo.

 Após, voltem-me conclusos.

Rondonópolis - MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704681 Nr: 12659-69.2011.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, 

EDILSON DINIZ, ANDREA MARTINS DO CARMO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 704681.

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, vê-se que ainda não houve a citação 

dos executados, razão pela qual, indefiro o pleito formulado à fls. 

150/150-v., para quebra do sigilo fiscal pelo Sistema Infojud nesta fase 

processual.

 Assim, intime o exequente, na pessoa do seu patrono regularmente 

constituído, via DJE, para promover o regular andamento do feito indicando 

o atual endereço dos executados para citação, no prazo de 05 (cinco), 

sob pena de extinção da ação, vez que o feito tramita há quase 07 (sete) 

anos sem que tenha ocorrido sequer a citação da parte ré.

 Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis/MT, 18 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708561 Nr: 3422-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA RODER DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 708561

Vistos etc.

É cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial 

quando os demais meios para localização da parte executada foram 

esgotados.

 Considerando que as tentativas de citação da devedora restaram 

infrutíferas e o credor não logrou êxito em localizar o atual paradeiro da 

mesma, hei por bem deferir a sua citação editalícia, com prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá ainda, o requerente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718025 Nr: 13475-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINEIO BARBOSA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 718025.

Vistos etc.

 Defiro o pedido para que a penhora recaia sobre os bens que guarnecem 

a residência da executada, no endereço constante à fls. 97, entretanto, a 

constrição deverá recair apenas sobre os bens que não sejam 

indispensáveis e imprescindíveis à subsistência familiar.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 277515 Nr: 1353-55.2001.811.0003

 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): ROSINA MARIA COURY DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A-MT

 Código Processo n°. 277515

Vistos etc.

SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO 

LTDA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO contra 

ROSINA MARIA COURY DE ANDRADE, também qualificada no processo.

 As partes noticiam a realização de acordo (fls. 375/377), requerendo a 

homologação e consequente extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. 

Julgo extinto o processo com amparo do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescente serão arcadas pela 

executada (item “04” do acordo à fls. 376). Honorários na forma pactuada. 

Considerando a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe 

os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 282809 Nr: 6324-83.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. G. DE ALMEIDA VETERINARIA - ME, RUI 

BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 .Código nº 282809.

Vistos etc.

O credor comparece aos autos e requer a intimação do executado para 

que indique quais e onde estão os bens sujeitos à penhora.

 No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente”.

 In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe ao 

credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá perseguir 

e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973.

 Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo 

interesse do credor.

Assim, indefiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 334, devendo este 

indicar os bens passíveis de penhora, bem como juntar o demonstrativo de 

débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429772 Nr: 11772-56.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOCK & CIA LTDA ME, ELVIS ALAN BOCK, 

ELIANE DUARTE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838

 .Código nº 429772.

Vistos etc.

O credor comparece aos autos e requer a intimação do executado para 

que indique quais e onde estão os bens sujeitos à penhora.

 No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente”.

 In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe ao 

credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá perseguir 

e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973.

 Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo 

interesse do credor.

Assim, indefiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 240, devendo este 

indicar os bens passíveis de penhora; declinar se possui interesse nos 

veículos bloqueados pelo Sistema RenaJud à fls. 220, bem como juntar o 

demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434089 Nr: 2755-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES MARQUES, MARCIO 

RODRIGUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 434089.

 Vistos etc.

Intime o exequente, na pessoa de seu patrono regularmente constituído via 

DJE, para apresentar nos autos o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pleito formulado à 

fls. 197.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438953 Nr: 7620-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES DA SILVA DOS SANTOS, LURDES DA 

SILVA DOS SANTOS, PAULO CESAR VARONES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº. 438953.

 Vistos etc.

 O credor comparece aos autos e requer a intimação dos executados para 

que indiquem quais e onde estão os bens sujeitos à penhora.

 No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente”.

 In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe ao 

credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá perseguir 

e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973.

 Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo 

interesse do credor.

Assim, indefiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 179, devendo este 

indicar os bens passíveis de penhora; declinar se possui interesse nos 

veículos bloqueados pelo Sistema Renajud à fls. 154, bem como juntar o 

demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824669 Nr: 4488-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFOGRAF PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 

- ME, ANILTON NEVES DA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 824669.

 Vistos etc.

 Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital formulado à fls. 79, vez 

que tal ato é restrito aos casos previstos no artigo 256 do CPC, sendo 

certo que, a parte autora ainda não esgotou todos os endereços obtidos 

pelo Sistema Bacenjud à fls. 51/52.

 Assim, intime a parte autora para indicar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o novo endereço para tentativa de citação dos executados.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 903994 Nr: 6552-62.2018.811.0003

 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: PAULO DINIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFAIETE GOMES PINTO NETO, MARCIO 

ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RINALDO DE ARAUJO - 

OAB:12293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido para cancelar a 

restrição lançada sobre o veículo Caminhão Trator, Marca Modelo 

IVECO/STRALIHD, ano 2008/2008, cor Branca, Placa: NIY 1104 – 

RENAVAM: 00960426167.Ex positis, recebo os embargos no efeito 

suspensivo, suspendo o andamento do processo principal em relação ao 

bem aqui perseguido (art. 678, CPC).Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita.Cite o embargado para, querendo, oferecer impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679, CPC).Rondonópolis-MT, 14 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUIZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433435 Nr: 2100-87.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIAS RODRIGUES, LEANDRO 

CASSIO RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, FERNANDO HENRIQUE CHELLI - 

OAB:OAB/SP249.623, FLÁVIO AUGUSTO VALÉRIO FERNANDES - 

OAB:209083 SP, RAFAEL MORTARI LOTFI - OAB:236623/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 38221 Nr: 208-37.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOAO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 285343 Nr: 1035-38.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DA SILVA NALINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1004067-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY (ADVOGADO(A))

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (RÉU)

RONI CEZAR CLARO (ADVOGADO(A))

ELETRICA SERPAL LTDA (RÉU)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

BRF S.A. (RÉU)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS (ADVOGADO(A))

Conde (RÉU)

ALONSO SANTOS ALVARES (ADVOGADO(A))

MARA CLAUDIA DIB DE LIMA (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider (ADVOGADO(A))

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (RÉU)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

HETROS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

SERGIO GONZAGA JAIME FILHO (ADVOGADO(A))

AGS COMERCIO DE PNEUS LTDA (RÉU)

ASR PNEUS LTDA (RÉU)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

PATRICK ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

MARISTELA REIS FRIZON (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon (ADVOGADO(A))

FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (RÉU)

LUIZ ROBERTO RECH (ADVOGADO(A))

DOALDO AUTOMECANICA LTDA - EPP (RÉU)

FLAVIO MISUMI WATANABE (ADVOGADO(A))

VIP COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (RÉU)

QUIMICA AMPARO LTDA (RÉU)

NILSON DONIZETE BEATO (RÉU)

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO LOPES (RÉU)

THIAGO CHIAVEGATTO IADEROZA (ADVOGADO(A))

IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)

HELDA COSTA PIRES CORTES (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

FABIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LAC MIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP (RÉU)

SANDRO RICARDO LENZI (ADVOGADO(A))

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA PARA, NO PRAZO DE 48H(QUARENTA E 

OITO HORAS), REALIZAR O REEMBOLSO DAS DESPESAS QUE A 

ADMINISTRDORA JUDICIAL TENHA DESPENDIDO PARA O CUMPRIMENTO 

DE SEU MÚNUS NOS AUTOS, DEPOSITANDO NA CONTA BANCÁRIA 

INFORMADA EM PETIÇÃO, BEM COMO INFORMAR O ENDEREÇO DE 

CREDORES E ENTREGAR TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES A 

TODOS OS CRÉDITOS ARROLADOS NA LISTA DE CREDORES 

EXISTENTES NO FEITO À ADMINISTRADORA JUDICIAL, CONFORME 

POSTULADO NA PETIÇÃO DE ID. 15224167.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005519-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRUNO LIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007463-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDEMIRO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

EMANUEL ROSSATO MURARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007463-57.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDEMIRO RODRIGUES DOS PASSOS REQUERIDO: SUL 

AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, 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). Não há pedido de 

tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 06 de novembro 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 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004335-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FRANCA MONTORO (ADVOGADO(A))

TANIA MARIA DA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010374-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

RICARDO MARTINS AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao mandado, compareci por diversas vezes, 

em dias e horários alternados ao endereço indicado, e não efetuei a 

Citação do requerido, tendo em vista que segundo informações colhidas " 

ele não atende o interfone, está viajando, e o Condomínio não permite a 

visita na residência". Não efetuei o Arresto , tendo em vista que os bens 

indicados encontram -se localizados em outra Comarca. Marcelo Farias 

Pinto 3397 /MT, 13 de setembro de 2018. MARCELO FARIAS PINTO Oficial 

de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001592-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

POMPILIO ROGERIO DA SILVA (AUTOR(A))

SIMONE APARECIDA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MILANO DO NASCIMENTO (RÉU)

ADAIR MARCELO MAINARDI (RÉU)

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, BEM COMO CONTESTAR A 

RECONVENÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007723-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

RENATO RODRIGUES ALVES (ADVOGADO(A))

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007723-37.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES, CARMEN SILVIA 

RIBEIRO RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, 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). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03 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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007417-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

VALDIR MATEUS DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007417-68.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDIR MATEUS DE OLIVEIRA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, 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). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 5 de 

novembro 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007599-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

WELLINGTON FREITAS CAVALCANTE (AUTOR(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CESAR JOVINO (RÉU)

LAMEC LARANJA MECANICA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E 

PECAS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007599-54.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WELLINGTON FREITAS CAVALCANTE RÉU: FLAVIO CESAR 

JOVINO, LAMEC LARANJA MECANICA DISTRIBUIDORA DE 

FERRAMENTAS E PECAS LTDA - EPP Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, 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). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 5 de 

novembro 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, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007671-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

NERCY CURCINO NERY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007671-41.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NERCY CURCINO NERY RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos e examinados. Cuida-se de 

ação onde a parte autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu 

nome, de forma indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão 

de dívida a qual não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação 

de tutela para que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do 

nome do rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à 

parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 

98, §§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não se 

verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação 

(art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 
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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 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. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o 03 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 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. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003849-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

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: 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)

 

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 
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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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 740025 Nr: 1996-56.2014.811.0003

 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: AURIMAR FELTRIN CAMPOS-ME, AURIMAR FELTRIN 

CAMPOS, COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A., REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, ITAU UNIBANCO 

S.A, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12411-A, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL para que, no prazo de 15 

dias, conduza a análise dos créditos e do plano de recuperação judicial 

apresentado às fls. 581/615, com eficiência e de modo a não permitir 

ilegalidades; e indique data, honorário e local para a realização do 

conclave.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimação da requerente/exequente Sheila Dal Bó para, no prazo legal, 

informar a importância no valor exato que pretende levantar, considerando 

que o sistema de alvarás do E. TJMT não aceita percentagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 860933 Nr: 3452-36.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MODELO LTDA, JULIO CESAR DO 

NASCIMENTO, DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondências de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815332 Nr: 1340-31.2016.811.0003

 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: BOM JESUS AGROPECUÁRIA 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

 INTIMAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA/REQUERIDA PARA, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DE SUA COTA-PARTE RELATIVO 

AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, QUER SEJA, DEPOSITANDO 

JUDICIALMENTE O VALOR DE R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 415289 Nr: 10955-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar sobre petição de 

fls. 202/205.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440932 Nr: 9601-92.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRDES MAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DE 

CUIABA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627/MT, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 Nos termos vigente, considerando o abandono da ação pelo autor, 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte requerida, a fim de, no prazo 
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legal, manifestar acerca do interesse na extinção da ação, sendo seu 

silêncio interpretado de forma positiva à extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709928 Nr: 4871-67.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENDRA SOLANGE BITES PIRES BERNADES, 

JOSÉ RODRIGUES BERNADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804537 Nr: 16132-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLDEMAR SCHEER, JULIANA MULLER SCHEER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISABETE DA SILVA BARISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Intimação da exequente para, no prazo legal, dar prosseguimento ao feito 

e requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 731933 Nr: 12222-57.2013.811.0003

 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: HERMINDO JOSE ORSSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIO DE SOUSA BUENO, 

PAULO CEZAR SOUZA BUENO, ALEXANDRA TEREZINHA DE SOUZA 

BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o mandado de 

cancelamento da averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 811625 Nr: 1-37.2016.811.0003

 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: MOACIR MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO NORBERTO DE SOUZA, JOSE 

ATAIDE BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, instruir e retirar a(s) 

Carta(s) Precatória(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 853242 Nr: 829-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA-EPP, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de penhora e providenciar o registro junto ao RGI de Rondonópolis - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735374 Nr: 14965-40.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR SOUZA BUENO, ALEXANDRA 

TEREZINHA DE SOUZA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINO JOSE ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido do retorno dos autos do TJ e para no 

prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818173 Nr: 2269-64.2016.811.0003

 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: ALM COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA - 

ME, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL, BANCO SANTANDER S/A, BANCO DO 

BRASIL S.A, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, BANCO VOLKSWAGEN 

S.A, HSBC BANK BRASIL S A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT, ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274/PR, BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - 

OAB:OAB/MT18396, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13994A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

MARCELA LEAO SOARES - OAB:7304-A/MT, MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A, TATIANA CRISTINA BRITO CAMPOS COSTA - 

OAB:7393, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O, VINICIUS 

CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Tendo em conta a v. decisão que aportou aos autos, determino a 

intimação da recuperanda e do Administrador Judicial para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do prosseguimento do feito.

 Dê-se ciência ao órgão ministerial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432307 Nr: 971-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

DOS SANTOS - OAB:10819/MT

 Vistos e examinados.

 BANCO VOKSWAGEN S/A ingressou com a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de JULIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

tendo por objeto o bem descrito na exordial.

 A liminar foi deferida.

 O bem não foi encontrado para ser apreendido.

 A ação foi convertida em execução e a Administradora Judicial da 

requerida/falida pugnou pela extinção do processo por perda do objeto, 

sob a alegação de que o crédito não está listado no processo de falência.
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 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Considerando que a presente ação foi convertida em execução; que a 

requerida está em processo de falência; e que a sua Administradora 

Judicial informou que o crédito objeto dos autos não está listado no feito 

falimentar, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV do CPC, declaro 

a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882848 Nr: 11224-50.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E 

CACHOEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO AUGUSTO SILVA 

CLEMENTINO - OAB:36522, BERNARDO JOSE SILVA MASCARENHAS 

CLEMENTINO - OAB:64653, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, LUIZ FELIPE BARRINUEVO SANTOS - OAB:23193

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento definitivo de 

sentença, haja vista que a condenação já transitou em julgado, conforme 

certidão retro.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 703386 Nr: 11364-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA ALVES FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento definitivo de 

sentença, haja vista que a condenação já transitou em julgado, conforme 

certidão retro.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815246 Nr: 1299-64.2016.811.0003

 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: BAYER S.A, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO intempestivamente apresentada, 

e que fora recebida na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/2005.

 Todavia, o Douto representante do Ministério Público, ao manifestar-se 

nos autos, pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, 

defendendo a impossibilidade do conhecimento das impugnações de 

crédito retardatárias.

 Deste modo, com fulcro no disposto nos artigos 189 da Lei 11.101/2005 e 

9º do Código de Processo Civil, antes de proferir decisão, determino a 

intimação da impugnante, do impugnado e do Administrador Judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do pedido de 

extinção do processo formulado pelo órgão ministerial.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815826 Nr: 1491-94.2016.811.0003

 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: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A, 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, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:85151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO intempestivamente apresentada, 

e que fora recebida na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/2005.

 Todavia, o Douto representante do Ministério Público, ao manifestar-se 

nos autos, pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, 

defendendo a impossibilidade do conhecimento das impugnações de 

crédito retardatárias.

 Deste modo, com fulcro no disposto nos artigos 189 da Lei 11.101/2005 e 
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9º do Código de Processo Civil, antes de proferir decisão, determino a 

intimação da impugnante, do impugnado e do Administrador Judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do pedido de 

extinção do processo formulado pelo órgão ministerial.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 872622 Nr: 7503-90.2017.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE C SACHET & CIA LTDA ME, 

MASSA FALIDA DE CARMO SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO intempestivamente apresentada, 

e que fora recebida na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/2005.

 Todavia, o Douto representante do Ministério Público, ao manifestar-se 

nos autos, pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, 

defendendo a impossibilidade do conhecimento das impugnações de 

crédito retardatárias.

 Deste modo, com fulcro no disposto nos artigos 189 da Lei 11.101/2005 e 

9º do Código de Processo Civil, antes de proferir decisão, determino a 

intimação da impugnante, do impugnado e do Administrador Judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do pedido de 

extinção do processo formulado pelo órgão ministerial.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 877772 Nr: 9489-79.2017.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A GARCIA ALIMENTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO intempestivamente apresentada, 

e que fora recebida na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/2005.

 Todavia, o Douto representante do Ministério Público, ao manifestar-se 

nos autos, pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, 

defendendo a impossibilidade do conhecimento das impugnações de 

crédito retardatárias.

 Deste modo, com fulcro no disposto nos artigos 189 da Lei 11.101/2005 e 

9º do Código de Processo Civil, antes de proferir decisão, determino a 

intimação da impugnante, do impugnado e do Administrador Judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do pedido de 

extinção do processo formulado pelo órgão ministerial.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 884479 Nr: 11610-80.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASAGRO MINERALS FERTILIZERS INC, 

BRAZILIAN RESOURCES INC, LIBERTY BRASIL INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, DANIEL RAINER TITCOMB, ALVARO SERGIO XAVIER 

BRANDAO, CARLOS ADRIAN MAGNARELLI, CARLOS IHAMBER 

HUGUENEY D REZENDE, NARCISO MONTANHER FILHO, ANTONIA SUELY 

LORETO MONTANHER, JOSE RENATO FAGUNDES, PARTICIPAÇÕES 

SOCIETARIAS JOSE RENATO FAGUNDES S/A, AVIVA PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS S/A, LIBERTY SEGUROS S/A, ROBERT JAMES LLOYD, 

PETROCAL HOLDINGS INC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOAO CAPANEMA - OAB:, JULIANO DA SILVA 

BARBOSA - OAB:14573, JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, JUSCIELE MORETTI DE MELO - OAB:, LEONARDO 

FARINHA GOULART - OAB:110.851/MG, LUIZ FERNANDO VALENTE DE 

PAIVA - OAB:118594/SP, MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - 

OAB:, MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - OAB:8102/MT, 

RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895, silvio 

luiz silva de moura - OAB:, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 Vistos e examinados.

 Defiro o pedido formulado às fls. 1191/1193, determinando a adoção de 

todas as providências necessárias para a liberação dos valores que 

eventualmente ainda estejam bloqueados, conforme v. decisão proferida 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 No mais, certifique-se, a Sra. Gestora, se todas as requeridas já foram 

devidamente citadas, bem como se apresentaram tempestivas 

contestações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822116 Nr: 3648-40.2016.811.0003

 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: SIGNODE BRASILEIRA LTDA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, MANUEL NABAIS DA FURRIELA - OAB:OAB/SP 140.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO intempestivamente apresentada, 

e que fora recebida na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/2005.

 Todavia, o Douto representante do Ministério Público, ao manifestar-se 

nos autos, pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, 

defendendo a impossibilidade do conhecimento das impugnações de 

crédito retardatárias.

 Deste modo, com fulcro no disposto nos artigos 189 da Lei 11.101/2005 e 

9º do Código de Processo Civil, antes de proferir decisão, determino a 

intimação da impugnante, do impugnado e do Administrador Judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do pedido de 

extinção do processo formulado pelo órgão ministerial.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759332 Nr: 12963-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIMAR FELTRIN CAMPOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO intempestivamente apresentada, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 554 de 767



e que fora recebida na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/2005.

 Todavia, o Douto representante do Ministério Público, ao manifestar-se 

nos autos, pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, 

defendendo a impossibilidade do conhecimento das impugnações de 

crédito retardatárias.

 Deste modo, com fulcro no disposto nos artigos 189 da Lei 11.101/2005 e 

9º do Código de Processo Civil, antes de proferir decisão, determino a 

intimação da impugnante, do impugnado e do Administrador Judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do pedido de 

extinção do processo formulado pelo órgão ministerial.

 Após, conclusos.

 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.: 428922 Nr: 11004-33.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MONTREAL LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Intimação da parte exequente a fim de que, no prazo legal, se manifeste 

nos autos potulando o que entender de direito.

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 409490 Nr: 5231-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico para fins de direito, que em consulta ao sistema da conta ùnica, 

constatei o o alvará 14585-8/20111, juntado as folhas 190/191 foi resgato, 

conforme comprovante de resgate de depósito judicial, juntado as folhas 

196, no valor total de R$ 7.397,96 (Sete mil, trezentos e noventa e sete 

reais e noventa e seis centavos)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 409838 Nr: 5795-20.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A CRISTINA SANTOS GONCALVES, THIAGO 

NAHIM DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Assis Anchieta - 

OAB:, Cicero Assis Anhieta - OAB:

 Certifico a parte o devedor deixou escoar o prazo sem pagamento do 

valor remanescente, embora devidamente intimada via DEJ ,conforme se 

vê ás fls127/128, sendo assimsendo assim, nos termos da legislação em 

vigor do prov. 55/2007-CGJ/MT e a ordem verbal do MM Juiz abro vista ao 

advogado da parte promovente, para querendo no prazo de 05 ( cinco ) 

dias manifestar-se.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 426266 Nr: 8453-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON BRUNO FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONPC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MICRO COMPUTADORES LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA - 

OAB:23204/O, JOARINA PATRICIA PINHEIRO - OAB:23501/O, 

KAROLINA LAURA DA SILVA - OAB:22.674/O, LUCAS BRAGUIM PINA - 

OAB:23358/O, MONALISA MENDONÇA SANTANA - OAB:23913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6369-MT

 Certifico e dou fé que deixei de encaminhar a missiva expedida no feito, 

vez que constatei que a empresa requerida encerrou suas atividade em 

razão da decretação judicial de sua falência, conforme demonstram os 

extratos de CNPJ e a jurisprudência ora anexada. Ato contínuo, promovo a 

intimação do Exequente para se manifestar acerca dos fatos 

anteriormente narrados no prazo de 10 dias, requerendo o que entender 

de direito.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000632-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES FERREIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000632-90.2018.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, 

através do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões para firmar termo de primeiras declarações, em cinco 

dias. Bem como, impulsiono os autos para que seja expedido mandado de 

citação para meeira indicada nas primeiras declarações. 

Rondonópolis/MT9 de junho de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) 

Judiciário(a) t

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001269-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. D. S. (AUTOR(A))

D. S. J. (ADVOGADO(A))

W. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELE ORTIZ GOMES OAB - 031.399.331-93 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. S. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, assistida pela 

Defensoria Pública, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de 

direito, ante o teor da derradeira certidão. Rondonópolis/MT, 24 de 

setembro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de 

secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002879-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. R. D. S. (ADVOGADO(A))

A. C. A. M. (ADVOGADO(A))

A. S. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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C. M. D. S. (EXECUTADO)

A. B. D. M. J. (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora, para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da impugnação apresentada pelo requerido. 

Rondonópolis/MT, 24 de setembro de 2018. ANTONIO PEREIRA DOS 

SANTOS NETO Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010101-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. S. C. (ADVOGADO(A))

L. A. D. O. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIVANY VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - 019.740.441-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. S. (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, ante o teor da derradeira certidão. 

Rondonópolis/MT, 24 de setembro de 2018. Antonio Pereira dos Santos 

Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010065-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DIAS DE JESUS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, ante o teor da derradeira certidão 

negativa. Rondonópolis/MT, 24 de setembro de 2018. Antonio Pereira dos 

Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000769-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

EDILEUSA DE SOUSA COSTA (AUTOR(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RAIMUNDO SARTORI (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, ante o teor da derradeira certidão 

negativa. Rondonópolis/MT, 24 de setembro de 2018. Antonio Pereira dos 

Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000853-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

CLELMA ROCHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Rosana Arias (REQUERIDO)

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, ante o teor da derradeira certidão. 

Rondonópolis/MT, 24 de setembro de 2018. Antonio Pereira dos Santos 

Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000300-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. F. J. (ADVOGADO(A))

T. L. O. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. F. S. D. S. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, ante o teor da derradeira certidão 

(ID 13580100) e manifestação ID 14713269. Rondonópolis/MT, 24 de 

setembro de 2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de 

secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 732051 Nr: 12330-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para decretar a 

interdição de DANIELI MIRANDA CAMPOS FLORÊNCIO (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, MARISA 

BARBOSA MIRANDA. 14. Em atenção ao disposto no art. 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, 20 de 

setembro de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 857552 Nr: 2359-38.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Restando infrutífera a tentativa de realização da busca on-line, 

conforme atesta o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, 

intime-se a parte autora a se manifestar, no prazo legal.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754746 Nr: 10171-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGADO, GCADO, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fl. 67, determinando que se oficie ao 

SPC e ao SERASA para que incluam em seus cadastros de restrições de 

crédito o nome do executado, nos termos do art. 782, §3º, do Código de 

Ritos. 12. Em seguida, cumpridas as determinações supra, abra-se vista 

dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 13. Intime-se. 14. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 703970 Nr: 11947-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMT, NNDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11947-79.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Apensem-se os autos aos Procs. Códs. 716895 e 743437.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 857551 Nr: 2358-53.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, sem prejuízo das demais determinações constantes 

nesta decisão, determino que se expeça certidão judicial que comprova a 

dívida exequenda para que a parte exequente proceda com o protesto na 

forma postulada, com espeque no art. 517, do CPC. 18. Intime-se. 19. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de setembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822655 Nr: 3854-54.2016.811.0003

 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: CCDS, RCDS, CCDS, ECDS, LBDS, DCDS, AMCDS, 

CCDS, EDPCDS, DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLDS, EDRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3854-54.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, carrear aos 

autos certidão negativa das Fazendas Federal, Municipal e Estadual 

emitida pela PGE, em nome de ambos os de cujus, bem como comprovante 

de recolhimento do ITCMD (ou declaração de isenção, se for o caso).

2. Após, venham-me os autos conclusos.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 857552 Nr: 2359-38.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da 

informática, devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a 

efetividade do processo de execução, e, por conseguinte, da própria 

prestação jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que o 

Sistema BACEN JUD possibilita, em função de permitir o cumprimento de 

ordens judiciais com grande agilidade, consagrando os princípios da 

economia e celeridade processuais, e, ainda, ante as disposições ínsitas 

do art. 854, do Código de Ritos, bem como o disposto no Provimento n.º 

04/2007-CGJ, de 26/03/07, defiro o pleito de penhora on line, devendo a 

constrição incidir em montante não superior ao valor do débito ali indicado.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 440180 Nr: 8847-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Processo n.º 8847-53.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise da manifestação de fl. 117, nota-se que a parte autora não 

cumpriu, integralmente, a determinação de fl. 107, eis que as declarações 

carreadas por ela às fls. 118/120, não estão com firma reconhecida.

2. Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, cumpra integralmente a decisão de fl. 107.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788210 Nr: 9516-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDN, ETDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9516-33.2015.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro a cota ministerial de fl. 55.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 792940 Nr: 11514-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SACL, SCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11514-36.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a parte autora, às fls. 

51/52, pleiteou a alteração do rito da execução, por meio do requerimento 

de bloqueio via Bacenjud e de saldos em conta FGTS/PIS, junto a Caixa 

Econômica Federal, que são medidas expropriatórias, incompatíveis com o 

rito pelo qual o feito vinha tramitando (art. 528, §8º, do CPC).

 2. Assim, determino a alteração do rito, conforme pleiteado pela parte 

exequente, passando a presente executio do rito da prisão (art. 528, §3º, 

do CPC), para o da expropriação de bens (arts. 513 e 528, §8º, ambos do 

Código de Ritos).

3. No mais, defiro o pedido de fls. 51/52, anverso e verso, para que seja 

oficiado à Caixa Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca 

da existência de saldo de FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 

30 (trinta) dias.

 4. Após, abra-se vista dos autos às partes e, em seguida, ao 

representante do Ministério Público.

5. Empós, conclusos.

6. Intime-se

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769866 Nr: 2114-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MACDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9762/A, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2114-95.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao pedido constante na fl. 86, defiro a suspensão do feito 

pelo prazo de 6 (seis) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 776298 Nr: 4745-12.2015.811.0003

 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: KCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ, ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:352.833/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 Processo n.º 4745-12.2015.2017.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, vê-se que não se 

encontra a certidão de óbito em nome de MILTON ROCHA DA SILVA, o que 

é requisito para o caso.

2. Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize o feito, atendendo as disposições contidas no art. 

320, do Estatuto Processual Civil, carreando aos autos a certidão de óbito 

em nome do falecido MILTON ROCHA DA SILVA.

3. Após, venham-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 782178 Nr: 7073-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:MT23263, Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 Processo n.º 7073-12.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que o feito já 

se encontra sentenciado, com sentença transitada em julgado (ID: fl. 192).

2. Assim, não obstante as razões invocadas pela parte autora, fl. 117, não 

há se falar em análise de quaisquer novos pedidos das partes, ante a 

extinção do feito, devendo o interessado, caso queira, ingressar com a 

ação pertinente perante o juízo competente.

3. Portanto, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 430844 Nr: 12768-54.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJGV, RMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJCBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:, PAULO DE SOUZA 

FREITAS JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12768-54.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 110, pelo que determino que se proceda 

imediatamente à busca de endereço da parte demandada junto ao 

convênio TJ/TRE.

2. Após o cumprimento da diligência supra, abra-se vista dos autos à 

parte autora para sua manifestação, no prazo legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 558 de 767



 Cod. Proc.: 717900 Nr: 13346-12.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDA, NADA, HADA, CADA, DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Processo n.º 13346-12.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 91, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 812304 Nr: 211-88.2016.811.0003

 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: MPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:OAB/MT: 10.192, ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - 

OAB:19885/O, VICTOR MARTINS SANTOS - OAB:18580/O, ZAID ARBID 

- OAB:MT/1822A

 Processo n.º 211-88.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 115, recebo a apelação de 

fls. 103/112 (art. 1.012, caput, CPC), nos seus efeitos devolutivo e 

suspensivo.

 2. Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC).

3. Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no art. 346, da 

CNGC.

4. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 449116 Nr: 4296-93.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSS, WSS, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4296-93.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 120, anverso e verso, devendo a parte requerida 

ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código 

de Ritos.

2. Se decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, 

em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, 

desde já, como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir 

Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo 

ser intimado para requerer o que de direito.

3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e ao representante do 

Ministério Público, para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 4. Empós, conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 807655 Nr: 17229-59.2015.811.0003

 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: LODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17229-59.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 58.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720498 Nr: 1540-43.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDER TARTARI, ALINE APARECIDA GUIUDI 

TARTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ARNALDO FRANCO DE ARAUJO, para 

devolução dos autos nº 1540-43.2013.811.0003, Protocolo 720498, 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.: 779580 Nr: 6021-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUANA DOS ANJOS VIEIRA, para devolução 

dos autos nº 6021-78.2015.811.0003, Protocolo 779580, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 815144 Nr: 1269-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257, ROBERTA JESUS ALVES DE FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 19227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Dos patronos da parte autora a manifestarem seu interesse no 

prosseguimento do feito, bem como carrear aos autos o endereço 

atualizado do autor, cumprindo o mister do parágrafo único do art. 274 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810933 Nr: 18217-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO AKIO MIYATA, ANA MARIA DOS SANTOS 

MELO MIYATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 18217-80.2015.811.0003, 

Protocolo 810933, 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.: 446439 Nr: 1621-60.2011.811.0003

 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: EDINEI BRUNELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROZALIA APARECIDA SECOTI 

BRUNELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 1621-60.2011.811.0003, 

Protocolo 446439, 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.: 707158 Nr: 1913-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI BRUNELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORESTES BRUNELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 1913-11.2012.811.0003, 

Protocolo 707158, 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): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 810118 Nr: 17918-06.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCL, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS, GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 Da parte parte requerida, por intermédio do seu procurador, Dr.JOÃO 

RICARDO FILIPAK, para que compareça nesta Secretaria para firmar termo 

de guarda Definitiva, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 814034 Nr: 897-80.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar sobre a petição de fl. 90 e verso, em cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008118-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLIENE SOUZA TOSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

Processo n.º 1008118-29.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de setembro de 2018. Maria das Graças Gomes da 

Costa Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007812-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI PINHEIRO TOLEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

Vistos etc. 1. Atendidos os requisitos formais do art. 260, do Código de 

Processo Civil, cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Caso contrário, oficie-se, solicitando a complementação. 2. Comunique-se 

ao juízo deprecante. 3. Expeça-se o necessário. 4. Após, com as devidas 

baixas e anotações de praxe, devolva-se ao juízo de origem, grafando as 

nossas melhores homenagens. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de 

setembro de 2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1005230-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

C. R. F. (REQUERENTE)

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

UELINGTON DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

Processo n.º 1005230-58.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

a manifestação e os documentos acostados aos autos demonstram a 

utilização do alvará expedido nestes autos, homologo a prestação de 

contas apresentada pela parte autora. 2. Portanto, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo a anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de setembro de 

2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009627-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CORREIA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

CELIO CORREA ANDRADE (REQUERIDO)

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001660-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

C. J. D. M. (RÉU)

 

Certifico que decorreu o prazo legal para apresentação da defesa, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

requerida CLEISON JESUS DE MENDONCA, CPF 051.977.451-50. Assim, 

IMPULSIONO os autos para proceder à INTIMAÇÃO do Escritório Modelo 

UNIJURIS, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, para 

fins de apresentar defesa no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005807-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

FERNANDA CANDIDO GOUVEIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN JUSTINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte EXEQUENTE, para que, 

querendo, se manifeste sobre a JUSTIFICATIVA/PROPOSTA DE 

PARCELAMENTO apresentada, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 450553 Nr: 5733-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Vistos.

Certifique-se acerca de eventual manifestação da Sra. Izabel Neres Portil 

de Souza acerca do laudo de avaliação de fls. 365/366.

Sem prejuízo, a teor do quanto disposto nos petitório de fls. 376/380 e 

considerando a peculiaridade da causa, também porque se trata de 

matéria de família, “em que se priorizam as soluções mais apaziguadoras e 

consensuais” (MARTINS, Ivanise Tratz, In Fagundes Cunha, José 

Sebastião e outros. Código de Processo Civil Comentado, São 

Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p. 967), designo o dia 22 de novembro 

de 2018, às 14h00min para audiência de conciliação, cientes as partes de 

que não obtida a autocomposição o processo retomará o procedimento 

previsto em lei.

Intimem-se, todos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 704901 Nr: 12879-67.2011.811.0003

 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: JBGDC, AAGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGFDC, IADS, GFDCJ, IBSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:8958, AURO MENDES DE ANDRADE - OAB:MT/8.958

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e de 

interesse processual, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo 

Civil.Custas integralizadas quando da propositura da demanda. Sem 

honorários.No mais, a teor da penhora lançada às fls. 94 e habilitação de 

crédito vertida na decisão de fls. 108/109, oficie-se ao juízo da referida 

execução (fls. 94), bem como dê-se ciência aos credores (fls. 108-109) 

do teor da presente decisão.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

c o m  a s  b a i x a s  e s t i l a r e s . P u b l i q u e - s e ,  i n t i m e m - s e  e 

cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738538 Nr: 1050-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASVDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:16493, MARIANA RUZA DAL BO - OAB:OAB/MT 11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Posto isso, considerando o que dos autos consta, em especial os laudos 

psicossociais e as considerações do Ministério Público, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro 485, VI, do Código de 

Processo Civil, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir 

da requerente, em virtude da notável recuperação, por parte da 
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interditanda, da capacidade para gerir sua pessoa e praticar os atos da 

vida civil.Via de consequência, REVOGO a Curatela Provisória concedida 

às fls. 163/163v e 165. Sem custas e honorários, vez que beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita.Transitada em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Publique-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 439423 Nr: 8090-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA WEIGERT DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CELSO WEIGERT, ROMMEL VON 

WEIGERT, MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTE, CELSO VON WEIGERT, 

MARICEL WEIGERT ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:MT/7.838-A, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575, ILSON JOSE GALDINO - OAB:OAB/MT11554, 

JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da Justiça 

Gratuita. Honorários indevidos.Após o trânsito em julgado, se nada 

requerido, expeça-se formal de partilha, nos moldes requeridos às fls. 

57/60, isto é, atribuindo-se aos sucessores a divisão igualitária do bem 

imóvel.Registro, outrossim, que a transmissão efetiva do r. patrimônio 

perante o SRI competente dependerá da prévia regularização do domínio 

do título traslantivo do imóvel em favor do falecido, em atenção ao princípio 

da continuidade registral, tendo em vista que a matrícula do bem ainda se 

encontra gravada em favor de outrem (fl. 19). 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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 441753 Nr: 10423-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSN, BSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alberto Zimmermann 

Goulart - OAB:29594 SC

 Vistos etc.,

 Invocando o princípio da segurança jurídica e visando evitar futura 

arguição de nulidade processual, indefiro a citação das sucessoras por 

intermédio dos causídicos subscritos às fls. 284/285, porquanto 

contraditória a atribuição constante do instrumento, eis que ora confere 

poderes para receber citação inicial e ora o excetuam.

 Destarte, renove-se a intimação do exequente a fim de informar o 

endereço atualizado das aludidas partes, nos moldes do item ‘2’ de fl. 282, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, cumpra-se o quanto determinado derradeiramente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717464 Nr: 12903-61.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSR, LSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FOGLI BRANCO - 

OAB:OAB/MT 21.380

 Vistos etc.,

Prima facie, considerando-se o instrumento de substabelecimento 

colacionado à fl. 103, retifique-se o cadastramento do feito, a fim de 

constar exclusivamente a causídica Caroline Dourado Machado Rocha em 

favor do executado.

Doravante, a teor da derradeira manifestação da parte exequente, 

intime-se o executado via publicação oficial, a fim de manifestar anuência 

quanto aos termos apresentados (fls. 140/142), notadamente em relação a 

fixação de percentual sobre o salário mínimo para a satisfação das 

prestações remanescentes devidas, mediante desconto em folha de 

pagamento, oportunidade em que haverá de colacionar os dados 

necessários ao oficiamento pretendido.

Em caso de inércia, o feito retomará o procedimento previsto em lei, 

devendo a escrivania providenciar a intimação da parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Após, renove-se a conclusão.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 773825 Nr: 3866-05.2015.811.0003

 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: MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR 

DE MENDONÇA - OAB:7895/O, CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B, FRANCISCO 

EUDES G DE LIMA - OAB:/MT 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 Vistos etc.,

Prima facie, faculto ao causídico Emerson Spigosso a subscrição da 

petição apresentada às fls. 288/289, eis que apócrifa, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de desentranhamento.

Em sendo atendida a determinação, defiro a suspensão do andamento do 

presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para fins de cumprimento 

integral do disposto à fl. 286, sendo certo que a ausência de comprovação 

quanto à anuência da credora do patrimônio inventariado ensejará a 

inviabilidade de transmissão do mesmo, a teor do art. 1.449 do CC.

Fica o r. causídico ciente de que deverá se manifestar tão logo decorra o 

prazo de suspensão, independentemente de nova intimação, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, intime-se a 

inventariante pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção.

Adotadas as providências, tornem-me conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 734949 Nr: 14646-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17.524-MT, JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA - OAB:16493

 Vistos etc.

1. Cumprida parcialmente a ordem judicial de bloqueio de valores, 

conforme minuta de transferência anexa, intimem-se as partes para que, 

no prazo legal, requeiram o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018.
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WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 734949 Nr: 14646-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17.524-MT, JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA - OAB:16493

 Vistos etc.

1. Considerando que o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da 

informática, devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a 

efetividade do processo de execução, e, por conseguinte, da própria 

prestação jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que o 

Sistema BACEN JUD possibilita, em função de permitir o cumprimento de 

ordens judiciais com grande agilidade, consagrando os princípios da 

economia e celeridade processuais, e, ainda, ante as disposições ínsitas 

do art. 854, do Código de Ritos, bem como o disposto no Provimento n.º 

04/2007-CGJ, de 26/03/07, defiro o pleito de penhora on line, devendo a 

constrição incidir em montante não superior ao valor do débito ali indicado.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 793904 Nr: 11844-33.2015.811.0003

 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: CRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGA, NCDAS, ACDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - 

OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, 

SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Vistos etc. Diante da inquirição das testemunhas nesta oportunidade, 

declaro encerrada a instrução. Por oportuno, diante da concordância das 

partes, concedo o prazo requerido. Destarte, abra-se vista a parte autora, 

para apresentação de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

data de 21/09/2018. Em seguida, tornem-me conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Saem os presentes intimados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817155 Nr: 1931-90.2016.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO MENDES DE OLIVEIRA, LAZARA 

NUNES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,Cuida-se de Alvará Judicial aforado por LÁZARO NUNES 

CAMARGO, com o objetivo de obter autorização judicial para alienar parte 

do saldo de semoventes do Espólio de João Mendes de Oliveira, na 

quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) das reses atuais.Posto 

isso, DEFIRO o Alvará pleiteado, para autorizar a comercialização de 50% 

(cinquenta por cento) das reses atuais e indicadas no extrato de fls. 12, 

com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, autorizando o requerente e 

inventariante LÁZARO NUNES CAMARGO a alienar e transportar os 

semoventes deixados por João Mendes de Oliveira nos limites do presente 

decisum.Prestação de contas em 180 (cento e oitenta) dias a ser realizada 

diretamente na ação de inventário em apenso, sob pena de 

responsabilização de todos os herdeiros na parcela do patrimônio ainda 

disponível.Os valores destinados à herdeira menor deverão ser 

depositados em conta poupança de titularidade exclusiva e individualizada 

da mesma, a qual somente poderá ser movimentada após atingir a 

maioridade civil ou mediante autorização judicial.Traslade-se cópia do 

presente decisum à ação de inventário em apenso (ID 437070).Preclusa a 

via recursal, expeça-se o alvará na forma deferida e em seguida 

remetam-se os autos ao arquivo.Custas integralizadas quando da 

propositura da ação.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 280302 Nr: 3814-97.2001.811.0003

 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: DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I-) Ponderando as judiciosas considerações tecidas no pedido de fls. 241, 

hei por bem revogar o despacho de fls. 240, notadamente tendo em vista a 

precedente resolução da controvérsia através de alvará judicial 

derradeiramente expedido.

 II-) HOMOLOGO, por sentença, para que produza jurídicos e legais 

efeitos, a e partilha e adjudicação dos bens deixados pelo falecimento de 

JOÃO RIBEIRO TOSTA, ressalvados eventuais direitos de terceiros e da 

Fazenda Pública.

 Transitada em julgado e pagas eventuais custas em aberto, expeça-se a 

competente Carta de Adjudicação em prol de Antonio Paulo dos Santos 

Neto (fls. 199), bem como formal de partilha (fls. 216/221 e 232).

III-) Valendo-me dos fundamentos vertidos no decisum de fls. 231, item 2, 

nos termos do que estabelece o § 2º do artigo 659 do Código de Processo 

Civil que trata da dispensabilidade da apuração de questões tributárias no 

rito de arrolamento sumário, intime-se a Fazenda Pública do Estado a fim 

de que tome ciência da finalização deste procedimento sucessório.

Transitada em julgado a sentença, o juízo se limita a dar ciência à Fazenda 

da finalização do procedimento sucessório, expedindo em seguida a carta 

de adjudicação e formais de partilha.

 Deverá o interessado, na oportunidade do registro do formal de 

partilha/carta de adjudicação, comprovar o recolhimento do imposto 

pertinente, se incidente.

 Havendo nota de devolução emitida pelo Oficial Registrador em razão da 

falta de manifestação da Fazenda Pública do Estado quanto ao 

recolhimento do imposto de transmissão, procedimento de Dúvida Inversa 

deverá ser ajuizado perante ao Juízo Corregedor do mesmo, porquanto é 

atribuição dos Oficiais Registradores a fiscalização do pagamento do 

tributo devido dos atos que lhes forem apresentados em razão do oficio 

(artigo 289, da Lei 6015/73).

 Oportunamente, realizadas as anotações e comunicações de praxe, 

arquivem-se os autos.

 P. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715887 Nr: 11221-71.2012.811.0003

 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: CELGINA DA SILVA, JUCINEIDE AL VES DA SILVA, 

NEIDE DA SILVA PEREIRA, JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA, GERCINA 

ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JERONIMO ALVES DA SILVA, 

ESPOLIO DE JANDIRA CONCEICAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 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.Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da Justiça 

Gratuita. Sem honorários ante a ausência de contenciosidade.Após o 

trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha, nos 

moldes requeridos na proemial (fls. 05/08), constando-se em substituição 

à antiga inventariante, Celgina, a herdeira por representação Giseli Silva 

da Costa.Registro, outrossim, que a transmissão efetiva do aludido 

patrimônio perante o SRI competente dependerá da prévia regularização 

do domínio do título traslantivo do imóvel em favor do falecido, em atenção 

ao princípio da continuidade registral, tendo em vista que a matrícula do 

bem ainda se encontra gravada em favor de outrem (fl. 148). Com efeito, 

considerando-se a atual nomeação ao múnus de inventariante e o 

passamento daquela anteriormente incumbida aos r. atos, poderá a 

interessada manejar simples requerimento nos autos de nº. 752026, a fim 

de retificar o alvará para outorga de escritura pública concedido, a ser 

nominado em favor da sucessora derradeiramente nomeada.Em 

atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do formal de 

partilha 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 437070 Nr: 5738-31.2010.811.0003

 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: LAZARA NUNES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO MENDES DE OLIVEIRA, 

MARIA ROSARIA DA SILVA, OSENY NUNES MENDES, OLIVIA NUNES DE 

OLIVEIRA, DOMACI MARIA DA CRUZ, ORENY DE OLIVEIRA DIAS, RAFAEL 

ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA, LUCAS HENRIQUE ALMEIDA OLIVEIRA, 

LEONESIO NUNES DE OLIVEIRA, DULCINE NUNES DE OLIVEIRA, CINESIO 

NUNES DE OLIVEIRA, ANÉSIO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLICIA LUPINETT FERNANDES - 

OAB:21899/0, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

01. Indefiro o pedido de suspensão de prazo vindicado à fl. 311, 

porquanto a dilatação requerida viola a garantia constitucional da razoável 

duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação (CF, art. 5º, LXXVIII), sobretudo diante do extenso lapso 

percorrido desde a propositura da demanda sem a adoção das 

providências necessárias à homologação da partilha, estando o feito 

inserto, inclusive, nas metas prioritárias do CNJ.

 Assim, dê-se cumprimento integral ao decisum de fls. 305, devendo a 

inventariante ser devidamente intimada para, no prazo de quinze dias, 

carrear aos autos o comprovante de recolhimento do imposto causa mortis 

e do inter vivos, se for o caso.

Após, abra-se vista dos autos ao Parquet.

 02. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente e, em último caso, 

determino sua intimação por edital para fins e prazo do quanto disposto no 

item ‘01’ da presente decisão, sob pena de remoção. Prazo do edital: 20 

(vinte) dias.

Às providências.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006382-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DUARTE PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alcely Braga de Oliveira (RÉU)

JOSE ROBERTO PONTES (ADVOGADO(A))

Aldenir Braga de Oliveira (RÉU)

Silvia Braga de Oliveira (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006382-10.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, ante a 

natureza da demanda, faculto ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar cópia da certidão de nascimento ou casamento da ‘de cujus’, 

conforme o caso, haja vista que aludido documento faz-se necessário 

para fins de aferição do preenchimento dos requisitos configuradores da 

união estável, assim como para delimitar os pontos controvertidos sobre 

os quais as provas haverão de recair oportunamente. 2. No que se refere 

a revelia dos demandados, postulada pelo requerente sob o argumento de 

intempestividade da peça defensiva (ID 12728161), tenho que não merece 

prosperar a alegação, diante da observância ao prazo legal fixado, em 

consonância ao disposto nos arts. 231, VI e §1º, do CPC. 3. Doravante, 

verifico a inexistência de nulidades a declarar ou outras irregularidades 

para sanar, razão pela qual declaro saneado o processo. Fixo como 

pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de outros que poderão 

ser formulados no decorrer da instrução: a) o período de duração da 

convivência ‘more uxório’ vivenciada entre o autor e a falecida Suely 

Braga de Oliveira, eis que a existência da união estável entre o casal é 

incontroversa; b) a apuração acerca da dependência econômica do 

requerente em relação à falecida. Desta forma, DEFIRO as seguintes 

provas úteis postuladas pelas partes: 1) ORAL, consistente na oitiva das 

testemunhas a serem arroladas pelas partes no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de 

preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no 

artigo 455, § 1º, do CPC; e, 2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de 

outros documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma 

do artigo 435, do CPC. Com relação ao depoimento pessoal, desde já 

ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da prova, devendo 

apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso 

o depoimento das partes por entender desnecessário ao deslinde da 

questão. Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser referida 

atividade probatória contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. 

De mais a mais, a teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz é o 

destinatário da prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas que 

entenda por necessárias ao deslinde da controvérsia posta em 

julgamento, bem como indeferir as que tenha como inúteis ou meramente 

protelatórias, não caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Por 

derradeiro, para a produção da prova oral deferida, designo audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 25 de outubro de 2018 às 14h30min, 

devendo o Sr. Gestor Judiciário adotar as providências necessárias à sua 

efetiva realização. Sem prejuízo, expeça-se carta precatória à Comarca 

de Primavera do Leste/MT, a fim de proceder a oitiva da testemunha 

arrolada pelos requeridos no ID 13514680. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 

23 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000875-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000875-34.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA VISTO Intime-se o BANCO DO 

BRASIL para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar a CARTA DE FIANÇA, a 

ser emitida pelo seu Superintendente Estadual a favor desse Juízo, no 

valor total da presente, ou seja, R$ 96.590,16 (noventa e seis mil, 

quinhentos e noventa reais e dezesseis centavos), sob pena de bloqueio 

de valores. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004251-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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EUNICE ALVES DE SOUSA (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

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, 22/09/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002708-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA ALVES SANTANA (EXEQUENTE)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002708-58.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: VERA LUCIA ALVES SANTANA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT VISTO 

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 22 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004202-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE CARVALHO (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

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, 22/09/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004437-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ARAUJO DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

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, 22/09/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004005-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO AMORO DA COSTA (REQUERENTE)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

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, 22/09/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003271-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE CASTRO CARDOSO (AUTOR(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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, 22/09/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008338-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (ADVOGADO(A))

HILIARA DE CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR.RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002801-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (RÉU)

 

Processo Nº 1002801-21.2016.8.11.0003 VISTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA em face de JOSÉ 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, sustentando, em síntese, que foi 

instaurado inquérito civil para apurar improbidade administrativa, em razão 

do requerido, enquanto prefeito de Rondonópolis/MT, ter causado dano ao 

erário com desperdício de recursos públicos ante a desativação das 

diversas câmeras de vigilância instaladas pela Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis, que se encontravam em total estado de abandono e sem 

qualquer proveito ou utilidade à sociedade, durante a sua gestão. Consta 

na inicial que o requerido lançou o edital da licitação Pregão Presencial nº 

26/2009, que tinha como objetivo a contratação de uma empresa 

especializada no fornecimento de serviços de monitoramento urbano 

através de imagens ao vivo disponibilizadas no CIOSP – Centro Integrado 

de Operações de Segurança Pública de Mato Grosso, equipamentos, 

materiais e serviços de mão de obra de modo a complementar o atual 

sistema VEM – Vigilância Eletrônica Monitorada – para a região urbana da 

cidade de Rondonópolis. Consta, ainda, que a intenção inicial era comprar 

35 (trinta e cinco) câmeras de vigilância, outros equipamentos e a 

manutenção dos equipamentos adquiridos. Relatou que a empresa Ausec 

- Automação e Segurança Ltda. foi sagrada vencedora com a proposta 

inicial de R$ 1.240.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta e mil reais), 

mas diante da ausência de recursos financeiros disponíveis para a 

aquisição de todos os equipamentos licitados, foi realizada uma 

negociação de preços pela Comissão de Licitação e a empresa 

vencedora, tendo o Município de Rondonópolis adquirido apenas 26 (vinte 

e seis) câmeras de vigilância e demais acessórios necessários, ao custo 

total de R$ 837.516,06 (oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e 

dezesseis reais e seis centavos). Informou que o contrato celebrado 
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estabelecia a manutenção do equipamento pelo prazo de 12 (doze) 

meses, ou seja, de 06 de julho de 2009 a 06 de julho de 2010. Aduziu que 

o ex-prefeito Municipal não prorrogou o contrato de manutenção corretiva 

das câmeras de vigilância e nem realizou nova licitação para a 

contratação deste serviço, de forma que, a partir de janeiro de 2012, os 

equipamentos deixaram de funcionar por completo. Somente no ano de 

2013, com a licitação e instalação do serviço de radares, da qual se 

sagrou vencedora a empresa Talentech, é que foi possível recuperar 

dezessete (17) câmeras de vigilância, as quais seriam úteis aos serviços 

prestados pela Talentech. Assim, foram perdidas 9 (nove) câmeras de 

vigilância, adquiridas cada uma ao custo unitário de R$ 14.538,00 

(quatorze mil, quinhentos e trinta e oito reais), totalizando um prejuízo de 

R$ 130.842,00 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e dois reais). 

Assim, requereu a concessão de liminar, inaudita altera partes, para 

decretar a indisponibilidade dos bens do réu até o montante atualizado de 

R$ 239.170, 91 (duzentos e trinta e nove mil, cento e setenta reais e 

noventa e um centavos), para obstar a dilapidação do patrimônio pessoal 

por ele adquirido, seja a título oneroso ou gratuito, e viabilizar a reparação 

do dano causado ao erário. Ao final, requereu o Ministério Público a 

condenação do requerido nas sanções previstas no artigo 12, inciso II e III 

da Lei nº 8.429/92. O pedido de indisponibilidade de bens foi indeferido 

(fls. 738/740 do PDF). O réu foi notificado para oferecer manifestação por 

escrito, nos termos do artigo 17, § 7º da Lei nº 8.429/92, mas deixou 

escoar in albis o prazo (fls. 746 do PDF). O autor interpôs recurso de 

Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a indisponibilidade 

de bens (fls. 751/767 do PDF). A ação foi recebida em razão da existência 

de fortes indícios da prática de atos de improbidade, bem como de 

responsabilidade do réu (fls. 774/776 do PDF). Citado, o requerido 

apresentou contestação e arguiu a preliminar de ausência de interesse de 

agir, uma vez que o Ministério Público não comprovou a ocorrência do 

dano ao erário e nem que o réu agiu com dolo. No mérito, sustentou, em 

síntese, a) que não praticou nenhum ato ímprobo, pois deixou a gestão 

municipal antes do término do seu mandato, de modo que caberia ao 

sucessor providenciar a manutenção e eventuais consertos necessários 

nas câmeras de segurança instaladas; b) a ocorrência de vício redibitório 

e/ou vício oculto nas câmeras de segurança, já que elas apresentaram 

defeito em pouco tempo de uso, e ao Prefeito sucessor cabia verificar 

este ponto e impedir que o erário sofresse prejuízo, sendo de 

responsabilidade da empresa reparar os defeitos apresentados e reparar 

os prejuízos (fls. 788/818 do PDF). O Ministério Público impugnou a 

contestação (fls. 820/835 do PDF). Na fase de especificação de provas, o 

Promotor de Justiça requereu a oitiva da testemunha WAGNER ROBERTO 

FIGUEIREDO (fls. 837 do PDF). O réu informou que pretende ouvir 

testemunhas em audiência, para comprovar o “funcionamento das 

câmeras, circunstâncias de execução dos contratos relacionados, e as 

circunstâncias financeiras durante sua gestão” (fls. 839 do PDF). Em 

decisão saneadora, foi afastada a preliminar de ausência de interesse 

processual, definida as questões sobre as quais recairá a atividade 

probatória e deferida a prova testemunhal (fls. 840/844 do PDF). A 

testemunha WAGNER ROBERTO FIGUEIREDO foi ouvida por meio de carta 

precatória enviada para a comarca de Cuiabá-MT (fls. 982/985 do PDF). 

Em audiência de instrução e julgamento, inquiriram-se as testemunhas 

arroladas pela parte ré: ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA e 

WELINGTON RODRIGUES MENDONÇA (fls. 1.116/1.117 do PDF). As partes 

apresentaram alegações finais na forma escrita (fls. 1.126/1.142 e 

1.144/180 do PDF). É relatório. Decido. Os autos tratam de ação civil 

pública ajuizada pelo Ministério Público contra José Carlos Junqueira de 

Araújo, visando o ressarcimento de R$ 239.170, 91 (duzentos e trinta e 

nove mil, cento e setenta reais e noventa e um centavos), sob o 

fundamento de prática de ato de improbidade, em razão da deterioração 

de 9 das 26 câmaras de segurança adquiridas pelo Município no pregão 

026/2009 e na obrigação que recai sobre o sobre o administrador de 

efetuar a manutenção regular nos bens de propriedade do Município. A Lei 

8.429/92 relaciona três modalidades de ato de improbidade, distinguindo 

entre os atos que importam em enriquecimento ilícito, atos que causam 

prejuízo ao erário e atos que atentam contra os princípios da 

Administração Pública. No caso dos autos, imputa-se ao requerido a 

atuação negligente na conservação do patrimônio público (art. 10, X, da 

Lei 8.429/92). Os fatos que amparam o pedido se referem a constatação 

de que das 26 câmaras de monitoramento adquiridas em maio de 2009, na 

gestão do requerido, somente 17 estão em funcionamento, ante a 

ausência de manutenção (Termos de Declaração fls. 564/567 e ofício de 

fls. 643/657 do PDF). A Polícia Militar de Rondonópolis informou que, em 

21/12/2009, iniciou as atividades de videomonitoramento com 26 câmaras 

operando normalmente, porém ao longo do tempo, ocorreram alguns 

problemas na captação de imagens que se agravaram com o fim do 

contrato de prestação de serviço da empresa responsável pela 

manutenção do sistema (AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURAÇA LTDA), 

conforme noticiado no ofício nº 936/2013, assinado pelo Comandante do 

5º Batalhão da Polícia Militar (fls. 523/524). Não há dúvidas de que cabe ao 

agente público usar dos bens que sejam deixados sob a sua 

responsabilidade, no exercício de suas funções, com zelo, conferindo-lhe 

a destinação adequada, podendo responder por eventuais danos 

decorrentes do mau uso. Todavia, as medidas adequadas para a 

conservação dos bens devem ser empreendidas em cada caso de acordo 

com a sua natureza. Um exemplo de negligência é o responsável por um 

determinado bem que o deixa exposto a intempéries que possa levar ao 

seu desgaste ou mesmo em local desprovido de segurança onde possa 

ser alvo fácil de furto. A mera falta de manutenção, contudo, não equivale 

à negligência na conservação do bem. Há que se ponderar em cada caso 

se a demora na manutenção por si só é passível de causar danos à coisa 

pública. No caso, as declarações e documentos existentes nos autos 

revelam que a ausência de manutenção das câmeras causou o não 

funcionamento dos aparelhos e do sistema operacional, mas não que 

tenha sido a causa de deterioração de 9 dos 26 equipamentos adquiridos 

pelo Município. Com efeito, na declaração prestada à Promotoria de Justiça 

no SIMP 001902-023/2013, o representante da AUSEC AUTOMAÇÃO E 

SEGURANÇA LTDA (empresa responsável pela instalação das câmaras 

no município), Wagner Roberto Figueiredo, esclareceu que o não 

funcionamento das câmaras se deve a falta de manutenção, conforme 

trecho da declaração: Os problemas de não funcionamento do sistema de 

vídeo monitoramento na cidade de Rondonópolis deve-se única e 

exclusivamente a não contratação dos serviços especializados de 

manutenção preventiva e corretiva visto que tal sistema funciona em 

regime de 24 X 7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por semana, 

trezentos e sessenta e cinco dias no ano) e sendo assim torna-se 

imprescindível que prefeitura contrate uma empresa para realizar tal 

prestação de serviços (fls. 567 do PDF). O declarante também afirmou 

que: tivemos notícia de que houve uma série de vendavais na cidade que 

causou curto circuito na rede elétrica e causou a queima de vários 

equipamentos, bem como o desalinhamento dos links de rádio. Além disso, 

soubemos que dois postes foram danificados e por consequências as 

câmeras também devido à colisão com veículos. (fls. 565 do PDF). As 

testemunhas ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA e WELINGTON 

RODRIGUES MENDONÇA confirmaram, em depoimento em juízo, que 

presenciaram problemas de danos nos equipamentos por motivos de por 

intempérie, chuvas, vento, como também por vandalismo e acidente de 

trânsito (registros de áudio). Como se vê, diante dessas circunstâncias, a 

ausência de manutenção das câmeras, por ri só, é insuficiente para 

imputar os danos à negligência do requerido na conservação dos bens; 

até porque, não parece lógico acreditar que câmeras de monitoramentos 

se deterioram apenas com o desuso. Não há como afirmar que se o 

prefeito tivesse providenciado a manutenção dos referidos equipamentos 

de monitoramento no período restante de sua gestão (2010 a 2012), as 26 

câmaras estariam em plena condição de uso. Não há provas de que a falta 

de manutenção constituiu causa eficiente dos danos constatados. Na 

verdade, a natureza dos danos relatados é compatível com eventos 

fortuitos ou de força maior. Não ficou estabelecida qualquer relação de 

causalidade entre os danos constatados (estrago de 9 câmeras) e 

qualquer desleixo ou descuido imputado ao requerido que não tinham 

referidos bens sob a sua posse direta. De acordo com o artigo 10, X, da 

Lei nº 8.429/92: Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que 

causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 

enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta 

lei, e notadamente: (...) X - agir negligentemente na arrecadação de tributo 

ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio 

público; Na interpretação da norma acima, configura ato de improbidade a 

negligência com a conservação do patrimônio público, porém, deixar de 

ordenar a recuperação de um bem danificado por outras causas, não 

equivale a negligenciar a sua conservação. Como se sabe, recai sobre a 

parte autora o ônus de comprovar os fatos que tipificam a conduta 

ímproba. No caso do ato de improbidade por dano ao erário, impõe-se que 

esteja bem caracterizado o dano, presumido ou eventual, e que a ação ou 
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omissão dolosa ou culposa imputada aos agentes públicos configurou a 

causa eficiente dos prejuízos. Não se admite que a condenação por ato de 

improbidade decorra de mera presunção ou suspeita, sendo exigida a 

demonstração coerente e precisa de uma conduta incompatível com a 

moralidade, a honestidade e a eficiência esperada e exigida do agente 

pública. E o ônus da prova do fato constitutivo da ação cabia ao Ministério 

Público, o qual não se desincumbiu, já que deixou de produzir as provas 

que confirmassem sua tese de improbidade. Assim, inexistindo as provas 

suficientes nos autos, impõe-se a improcedência da ação. Com essas 

considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação de 

improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em face de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a 

má-fé na atuação do Ministério Público Estadual, conforme prevê o artigo 

18 da Lei 7.347/85, aplicado subsidiariamente. Neste sentido: “AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE - IMPROCEDÊNCIA - MÁ-FÉ 

DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM 

CUSTAS E HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 

17 E 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP)- RECURSO 

DESPROVIDO. Na ação civil pública destinada à apuração de atos de 

improbidade administrativa, o Ministério Público não se sujeita às regras 

ordinárias de sucumbência processual, prevalecendo a norma do art. 18 

da LACP sobre a do art. 20 do CPC. A menos que se demonstre 

cabalmente a ocorrência de má-fé do agente Ministerial (fato não ocorrido 

no presente caso), não cabe a condenação nos ônus da sucumbência 

(1694253 PR Apelação Cível - 0169425-3, Relator: Pericles Bellusci de 

Batista Pereira, Data de Julgamento: 18/05/2005, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 10/06/2005 DJ: 6887). P.R.I.C. Rondonópolis, 23 de setembro 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005654-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCOS BENITES MACHUCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 349531 Nr: 4822-70.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - 

OAB:MT/5984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 349531

VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por LUIZ ANTÔNIO DA 

SILVA NETO e DUILIO PIATO JUNIOR em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Diante da omissão do executado em pagar o valor das Requisições de 

Pequeno Valor – RPV expedidas às fls. 411/412, atinente aos honorários 

advocatícios sucumbenciais e custas, no prazo de dois meses, na forma 

prevista no § 3º, inciso II, do artigo 535, do CPC, determinou-se o bloqueio 

de valores nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, através do 

sistema Bacenjud, no importe de R$ 4.046,89 (fls. 432), a fim de garantir o 

cumprimento da requisição judicial.

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO manifestou-se nos autos, dizendo 

que “não concorda com o valor penhorado, uma vez que o cálculo de 

atualização do crédito e deduções tributárias deve ser feito pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, e não 

pelo credor, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM”.

A impugnação do ESTADO DE MATO GROSSO não deve prosperar, visto 

que as RPVs de fls. 411/412, foram expedidas em 20 de junho de 2017, 

antes da publicação do Provimento nº 11/2017-CM, ocorrida em 23 de 

agosto de 2017.

A norma inserta no Provimento nº 11/2017-CM somente pode ser aplicada, 

imediatamente, as RPVs pendentes de expedição após a sua publicação, 

não podendo retroagir para alcançar as RPVs expedidas antes de 23 de 

agosto de 2017, tudo em nome do princípio da segurança jurídica.

Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

(fls. 439/441), e determino seja transferido o valor penhorado nos autos 

(fls. 432), para as contas indicadas na petição de fls. 409/410.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis, 20 de setembro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 758939 Nr: 12717-67.2014.811.0003

 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: AJDCM, RUCHELE VIVIAN DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÁCIO PIERRE FERREIRA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:OAB/MT17933, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Visto.

Tendo em vista que o médico perito indicado pela empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA não possui especialidade na área de 

oftalmologia, intime-se a empresa nomeada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, indicar médico oftalmologista para realizar a perícia designada nos 

autos; bem como para, em igual prazo, manifestar sobre a contraproposta 

dos honorários periciais apresentada pelo requerido.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 731808 Nr: 12129-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPECTA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EM CRÉDITO LTDA, VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA, VICTOR SKIRESINSKI 

GONCALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 VISTO

Intimem-se os executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se sobre os embargos de declaração de fls. 97.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754270 Nr: 9929-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O, ROGERIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 754270

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por JOSÉ DOS SANTOS 
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LEITE em face do INSS.

Intimado, o INSS apresentou os cálculos de fls. 175/184, indicando como 

devido o valor R$ 41.101,26, incluindo os honorários advocatícios (R$ 

1.044,90).

O exequente concordou expressamente com os cálculos do INSS (fls. 

186).

Ante a concordância do exequente com o demonstrativo do débito, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 175/184, porque aparentemente estão de 

acordo com a sentença.

Encaminhe-se ao Departamento da Secretaria auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de malote digital, os documentos 

mencionados no artigo 3º, § 1º do Provimento11/2017-CM.

Elaborado o cálculo, expeça-se a RPV (art. 4º do citado Provimento).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis-MT, sexta-feira, 20 de setembro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 748281 Nr: 6838-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 VISTO

Não se pode expedir o alvará determinado na sentença de fls. 49 em nome 

do advogado FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA porque ele não tem poderes 

para receber e dar quitação de valores (fls. 33).

Assim, expeça-se o alvará em nome do próprio executado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800458 Nr: 14581-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de 

janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares 

- Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?” Apresentado os 

documentos, intime-se o perito nomeado para dar início aos trabalhos, 

encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas partes, 

cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805624 Nr: 16553-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELY NARCISO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:OAB/SC11636A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de 

janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares 

- Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?” Apresentado os 

documentos, intime-se o perito nomeado para dar início aos trabalhos, 

encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas partes, 

cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794936 Nr: 12334-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a 

data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos 

termos do artigo 474 do CPC. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799540 Nr: 14176-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a 

data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos 

termos do artigo 474 do CPC. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807347 Nr: 17109-16.2015.811.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 568 de 767



 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CIRILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 “Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a 

data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos 

termos do artigo 474 do CPC. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736299 Nr: 15668-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DAS NEVES

 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:

 “Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a 

data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos 

termos do artigo 474 do CPC. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820029 Nr: 2931-28.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSE MARY MOLINA TRINDADE GUIZARDI

 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:

 :“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a 

data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos 

termos do artigo 474 do CPC. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737322 Nr: 201-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TERESINHA DE JESUS COLVERO LIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 :“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a 

data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos 

termos do artigo 474 do CPC. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 770709 Nr: 2491-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MARTINS POMPEU DA SILVA, JOSE 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, PREMIER 

PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13251

 INTIMAÇÃO AO DRº VLADIMIR MARCIO YULE TORRES, representando o 

polo passivo para que tome ciência da R.Sentença de fls. 277/280 

prolatada nos autos e transcrita a seguir parte final: "(...)Com essas 

considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por ROSANE 

MARTINS POMPEU DA SILVA e JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS em face 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT e PREMIER PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLANAGEM LTDA-ME, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756989 Nr: 11491-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 569 de 767



- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERALDA CASTELO BRANCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 “Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a 

data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos 

termos do artigo 474 do CPC. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811198 Nr: 18306-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NELZENI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 “Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?” Apresentado os documentos, intime-se o 

perito nomeado para dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, cientificando-a de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 2018.FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806193 Nr: 16748-96.2015.811.0003

 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: EDSON VANDER MARTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?” Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo 

juízo e pelas partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a 

data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos 

termos do artigo 474 do CPC. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302968 Nr: 1500-62.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOK & DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MACHADO 

MUCHAGATA - OAB:MT 6.872

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARYANA SANTANA RINALDI, para devolução 

dos autos nº 1500-62.1993.811.0003, Protocolo 302968, 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.: 725158 Nr: 6117-64.2013.811.0003

 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: JOSE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MACHADO MUCHAGATA 

- OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARYANA SANTANA RINALDI, para devolução 

dos autos nº 6117-64.2013.811.0003, Protocolo 725158, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 710715 Nr: 5695-26.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - 

OAB:40191/PR

 Visto.

Aguarde-se o deslinde dos embargos à execução nº 

7494-02.2015.811.0003 (783257).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789815 Nr: 10152-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO POSTOS DE SERVICOS LTDA, FOUR 

AUTO POSTO LTDA, WALTER COSTA DE FARIA, ORLANDO ANTONIO 

DADALT, ALEXANDRE MAGNO DAMER, JUCELINO DE AGUIAR, DAISY 

MARIA ZORRON CARRATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATE - 

OAB:39737, MÁRCIO CARRATTE DE FARIA - OAB:OAB-GO 39.737

 , ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade e declaro que 

os executados WALTER COSTA DE FARIA e DAISY MARIA ZORRON 

CARRATTE não são responsáveis pelos créditos tributários referentes 

aos fatos geradores ocorridos no ano de 2010, sendo apenas 

responsáveis pela obrigação referente ao ano de 2007, já que se 
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retiraram da sociedade em 2008.Intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, indicar qual é o valor devido pelos executados WALTER 

COSTA DE FARIA e DAISY MARIA ZORRON CARRATTE, para fins de 

liberação ou não do valor penhorado nos autos.Transfira o valor 

penhorado nos autos para a conta única.Cumpra-se.Rondonópolis, 

terça-feira, 24 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792015 Nr: 11094-31.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ALVES DA SILVA

 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:

 Intimação da parte autora, por meio da advogada Adriely Aparecida 

Cezareto OAB/MT 20.054, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003908-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO - ME (EXECUTADO)

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (ADVOGADO(A))

DEBORAH REGINA LEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, devolva-se para a executada o valor 

penhorado nos autos, bem como cancele-se a restrição do veículo da 

executada perante o sistema RENAJUD. Após, arquivem-se os autos. P. R. 

I. C. Rondonópolis, 22/09/2018 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

Processo: 1004944-80.2016.8.11.0003. (PJE);

Valor causa: R$ 46.374,14; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO .

Parte Ré: EXECUTADOS: SOUZA MARTINS & MARTINS LTDA - ME, LUCAS 

JULIANO ALVES MARTINS, JULIO ALCIDES SOUZA MARTINS, ELENIR 

ALVES DA SILVA MARTINS.

CITANDO(A, S): EXECUTADOS: Lucas Juliano Alves Martins , CPF: 

023.642.421-18, atualmente em lugar incerto e não sabido; EXECUTADOS: 

Elenir Alves da Silva Martins, CPF:550.143.561-68 , atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial, 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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, 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, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 24 de setembro de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo: 1001692-35.2017.8.11.0003 (PJE); -

Valor causa: R$ 68.221,85 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: VDC PRODUÇÕES DE FESTAS LTDA –EPP , VANESSA DANTAS 

e CELIO CORREA

CITANDO(A, S):EXECUTADA: VDC PRODUÇÕES DE FESTAS LTDA –EPP, 

CNPJ: 12.148.428/0001-65 Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido; executada VANESSA DANTAS, endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido; Executado: CELIO CORREA, endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido;

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 24 de 

setembro de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007264-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUZA NUNES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias recolher a 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$31,00 (trinta e um reais) no 

s i te  do TJ emissão de guias on l ine.  Processo : 

1007264-35.2018.8.11.0003; Valor causa: $937.00; Tipo: Cível; Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS - MT, 24 de setembro de 2018 RICARDO LEITE VIEIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1005610-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

THIAGO RONAN SOUZA PRATAVIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, 

embora devidamente citado. RONDONÓPOLIS, 24 de setembro de 2018. 

RICARDO LEITE VIEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1004336-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

LUZIA FRANCA DE MORAES (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1004336-14.2018.8.11.0003. AUTOR(A): LUZIA FRANCA DE MORAES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de ação ordinária 

de cobrança ajuizada por LUZIA FRANCA DE MORAES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser servidora público estadual, 

possuindo o direito de incorporação aos vencimentos e proventos 

resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV na sua folha de 

pagamento, dado que o demandado não observou a regra que deveria ser 

aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Por meio desta ação, busca a condenação do requerido a 

incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, 

bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas 

recebidas. Citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo preliminar 

de prescrição quinquenal. No mérito, requer a rejeição da pretensão da 

parte autora. Impugnação à contestação de forma remissiva à inicial. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

No caso concreto, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se 

tratar de questão de fato e de direito. Da preliminar de prescrição 

quinquenal O Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à prescrição 

do fundo de direito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. 

SÚMULA 85/STJ. 1. Aplica-se a Súmula 85/STJ nas demandas em que se 

busca o direito a diferenças salariais originadas da conversão do cruzeiro 

real para URV.(...)”(STJ - REsp: 1410634 SP 2013/0341392-1, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013) A propósito, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. No caso vertente, considerando que a parte autora busca o 

ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças 

salariais anteriores à data de 15/06/2013, isto é, prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação (15/06/2018). 

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição no que diz respeito à 

pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 

15/06/2013. Do mérito Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora 

busca a condenação do ente político demandado no pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas 

recebidas. O pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito 

postulado foi encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal 

(26.09.2013), que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o 

pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e 

municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei 

estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

instituída em 1994 como forma de transição para o Real. 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, conclui-se que ficou 

assentado também o entendimento de que eventual reestruturação 

remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão 

versada nestes autos. Compete à parte ré a demonstração de que houve 

reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se 

desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera 

reestruturação de cargos não leva à conclusão inquestionável de que 

houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em 

questão. Necessária se faz a demonstração inequívoca de que a 

reestruturação incidiu sobre a remuneração, com reflexos na correção em 

debate. As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a 

Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art.21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 
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valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento em questão, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Importante ressaltar que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. 

DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do 

Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos 

ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo 

pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas produzidas é o 

juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em 

consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias 

ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 

vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: 

AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 

21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental 

improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012). No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da 

ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 

28/08/2012VU) O próprio Supremo Tribunal Federal vem mantendo a 

jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado proferido pela 

1ª Turma daquela Corte: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 

8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). Em conclusão, verificada a procedência da pretensão 

inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em fase de regular 

liquidação de sentença, caso a caso, na esteira do entendimento 

externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN. 

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração da parte autora o percentual de até 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para 

condenar no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. Os valores 

devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência 

dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009681-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANO PEREIRA (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009681-92.2017.8.11.0003. AUTOR(A): ELISIANO PEREIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de ação ordinária de 

cobrança ajuizada por ELISIANO PEREIRA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando ser servidor público estadual, possuindo o direito de 

incorporação aos vencimentos e proventos resultante da conversão do 

Cruzeiro Real para URV na sua folha de pagamento, dado que o 

demandado não observou a regra que deveria ser aplicada (1994), 

ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. Por meio desta 

ação, busca a condenação do requerido a incorporar à sua remuneração 

o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu 

reflexo sobre as demais verbas recebidas. Citada, a parte ré apresentou 

contestação, arguindo preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, 

requer a rejeição da pretensão da parte autora. Impugnação à 

contestação de forma remissiva à inicial. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. No caso concreto, não 
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havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de fato e 

de direito. Da preliminar de prescrição quinquenal O Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu quanto à prescrição do fundo de direito: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. URV. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. 1. Aplica-se a 

Súmula 85/STJ nas demandas em que se busca o direito a diferenças 

salariais originadas da conversão do cruzeiro real para URV.(...)”(STJ - 

REsp: 1410634 SP 2013/0341392-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, 

Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 24/10/2013) A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 

do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso vertente, 

considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças 

salariais pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição 

da pretensão da cobrança de diferenças salariais anteriores à data de 

24/11/2012, isto é, prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao 

da propositura da ação (24/11/2017). Dessa forma, reconheço a 

ocorrência da prescrição no que diz respeito à pretensão de cobrança 

das diferenças salariais anteriores à data de 24/11/2012. Do mérito Em 

relação ao mérito da pretensão, a parte autora busca a condenação do 

ente político demandado no pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas. O pedido 

comporta procedência. A discussão sobre o direito postulado foi 

encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal (26.09.2013), 

que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o pagamento das 

perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram 

os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como 

forma de transição para o Real. 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo 

e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, conclui-se que ficou 

assentado também o entendimento de que eventual reestruturação 

remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão 

versada nestes autos. Compete à parte ré a demonstração de que houve 

reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se 

desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera 

reestruturação de cargos não leva à conclusão inquestionável de que 

houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em 

questão. Necessária se faz a demonstração inequívoca de que a 

reestruturação incidiu sobre a remuneração, com reflexos na correção em 

debate. As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a 

Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art.21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento em questão, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Importante ressaltar que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. 

DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do 

Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos 

ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo 

pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas produzidas é o 
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juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em 

consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias 

ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 

vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: 

AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 

21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental 

improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012). No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da 

ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 

28/08/2012VU) O próprio Supremo Tribunal Federal vem mantendo a 

jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado proferido pela 

1ª Turma daquela Corte: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 

8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). Em conclusão, verificada a procedência da pretensão 

inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em fase de regular 

liquidação de sentença, caso a caso, na esteira do entendimento 

externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN. 

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração do requerente o percentual de até 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para 

condenar no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. Os valores 

devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência 

dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010272-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

JULIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1010272-54.2017.8.11.0003. AUTOR(A): JULIA PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de ação ordinária 

de cobrança ajuizada por JULIA PEREIRA DOS SANTOS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser servidora pública estadual, 

possuindo o direito de incorporação aos vencimentos e proventos 

resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV na sua folha de 

pagamento, dado que o demandado não observou a regra que deveria ser 

aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Por meio desta ação, busca a condenação do requerido a 

incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, 

bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas 

recebidas. Citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo preliminar 

de prescrição quinquenal. No mérito, requer a rejeição da pretensão da 

parte autora. Impugnação à contestação de forma remissiva à inicial. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

No caso concreto, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se 

tratar de questão de fato e de direito. Da preliminar de prescrição 

quinquenal O Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à prescrição 

do fundo de direito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. 

SÚMULA 85/STJ. 1. Aplica-se a Súmula 85/STJ nas demandas em que se 

busca o direito a diferenças salariais originadas da conversão do cruzeiro 

real para URV.(...)”(STJ - REsp: 1410634 SP 2013/0341392-1, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013) A propósito, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. No caso vertente, considerando que a parte autora busca o 

ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças 

salariais anteriores à data de 15/12/2012, isto é, prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação (15/12/2017). 

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição no que diz respeito à 

pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 

15/12/2012. Do mérito Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora 

busca a condenação do ente político demandado no pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas 

recebidas. O pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito 

postulado foi encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal 

(26.09.2013), que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o 

pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e 

municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei 

estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

instituída em 1994 como forma de transição para o Real. 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 
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da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, conclui-se que ficou 

assentado também o entendimento de que eventual reestruturação 

remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão 

versada nestes autos. Caberia à parte ré a demonstração de que houve 

reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se 

desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera 

reestruturação de cargos não leva à conclusão inquestionável de que 

houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em 

questão. Necessária se faz a demonstração inequívoca de que a 

reestruturação incidiu sobre a remuneração, com reflexos na correção em 

debate. As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a 

Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art.21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento em questão, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Importante ressaltar que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. 

DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do 

Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos 

ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo 

pagamento. Precedentes.2. O destinatário final das provas produzidas é o 

juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em 

consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias 

ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 

vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: 

AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 

21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental 

improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012). No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da 

ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 
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Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 

28/08/2012VU) O próprio Supremo Tribunal Federal vem mantendo a 

jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado proferido pela 

1ª Turma daquela Corte: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 

8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). Em conclusão, verificada a procedência da pretensão 

inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em fase de regular 

liquidação de sentença, caso a caso, na esteira do entendimento 

externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN. 

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração da parte autora o percentual de até 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para 

condenar no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. Os valores 

devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência 

dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-48.2018.8.11.0003
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MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE IZILDA TRINDADE ALCANTARA (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001081-48.2018.8.11.0003. AUTOR(A): CRISTIANE IZILDA TRINDADE 

ALCANTARA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de 

ação ordinária de cobrança ajuizada por CRISTIANE IZILDA TRINDADE 

ALCANTARA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser 

servidora pública estadual, possuindo o direito de incorporação aos 

vencimentos e proventos resultante da conversão do Cruzeiro Real para 

URV na sua folha de pagamento, dado que o demandado não observou a 

regra que deveria ser aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98%. Por meio desta ação, busca a condenação do 

requerido a incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro 

Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais 

verbas recebidas. Citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo 

preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, requer a rejeição da 

pretensão da parte autora. Impugnação à contestação de forma remissiva 

à inicial. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. No caso concreto, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se 

tratar de questão de fato e de direito. Da preliminar de prescrição 

quinquenal O Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à prescrição 

do fundo de direito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. 

SÚMULA 85/STJ. 1. Aplica-se a Súmula 85/STJ nas demandas em que se 

busca o direito a diferenças salariais originadas da conversão do cruzeiro 

real para URV.(...)”(STJ - REsp: 1410634 SP 2013/0341392-1, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013) A propósito, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. No caso vertente, considerando que a parte autora busca o 

ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças 

salariais anteriores à data de 24/02/2010, isto é, prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação inicialmente 

ajuizada junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública (24/02/2015). 

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição no que diz respeito à 

pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 

24/02/2010. Do mérito Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora 

busca a condenação do ente político demandado no pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas 

recebidas. O pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito 

postulado foi encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal 

(26.09.2013), que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o 

pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e 

municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei 

estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

instituída em 1994 como forma de transição para o Real. 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 577 de 767



Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, conclui-se que ficou 

assentado também o entendimento de que eventual reestruturação 

remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão 

versada nestes autos. Caberia à parte ré a demonstração de que houve 

reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se 

desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera 

reestruturação de cargos não leva à conclusão inquestionável de que 

houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em 

questão. Necessária se faz a demonstração inequívoca de que a 

reestruturação incidiu sobre a remuneração, com reflexos na correção em 

debate. As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a 

Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art.21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento em questão, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Importante ressaltar que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. 

DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do 

Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos 

ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo 

pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas produzidas é o 

juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em 

consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias 

ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 

vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: 

AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 

21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental 

improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012). No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da 

ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 

28/08/2012VU) O próprio Supremo Tribunal Federal vem mantendo a 

jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado proferido pela 

1ª Turma daquela Corte: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 

8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). Em conclusão, verificada a procedência da pretensão 

inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em fase de regular 

liquidação de sentença, caso a caso, na esteira do entendimento 

externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN. 

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração da parte autora o percentual de até 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para 

condenar no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. Os valores 

devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência 

dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 
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sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007796-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INEZ DA CONCEICAO HOLANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BIANCA OLIVEIRA VIANA

 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda 

Pública do Município de Rondonópolis, cujo valor encontra-se inferior ao 

estabelecido pela CNGC. O artigo 1.199 da CNGC estabelece o 

arquivamento provisório das execuções inferiores ao equivalente a 15 

(quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, 

como se vê: “Art. 1.199. Determina o arquivamento incontinenti, mas 

provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior 

ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPFMT”. Com feito, o valor UPFMT no período de setembro é de 

R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), o que 

limita o prosseguimento da execução em R$ 2.052,45 (dois mil, cinquenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos). Assim, o arquivamento dos autos 

é medida que se impõe. Ante o exposto, determino o arquivamento, 

provisório, da presente execução fiscal, nos termos do artigo 1.199 da 

CNGC. Intime-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008420-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BAZAN JUNIOR (IMPETRANTE)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Procurador do Exequente, a fim de intimá-lo para 

no prazo de 05 (cinco) dias recolher a diligência do oficial de justiça no 

valor de R$31,00 (trinta e um reais) no site do TJ emissão de guias on line.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

FABIO BENTO ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

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, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 13/11/2018 às 17:00h, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007458-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007458-35.2018.8.11.0003. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc., 

Cuida-se de “AÇÃO PARA BAIXA DE BUSCA E APREENSÃO DO ÓRGÃO 

DETRAN/MT RENAJUD COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM 

PEDIDO DE LIMINAR” ajuizado por JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA em face 

do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. A 

parte autora apresenta como causa de pedir que “Mesmo o banco 

financiador pedindo a baixa e a juíza da 3º vara civil também requerendo o 

departamento de transito (Detran) não retirou a baixa do RENAJUD”. Ora, é 

certo que o RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Poder 

Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Portanto, por se tratar de 

sistema online a inclusão e baixa de restrições são realizadas 

automaticamente. Assim, em princípio, o Departamento Estadual De 

Trânsito De Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda, uma vez que pelo sistema RENAJUD automaticamente 

a restrição é baixada. Cumpre ressaltar que a parte autora não 

apresentou cópia do processo que determinou a restrição no veículo, o 

que impossibilidade verificar a alegada restrição e a possível demora na 

baixa. Ante o exposto, com fundamento no art. 321 do Código de 

Processo Civil, faculto à parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial indicando o polo passivo correto, bem como, 

determino que apresente cópia integral do processo que determinou a 

restrição do veículo e o extrato atualizado que comprove que não foi dado 

baixa na restrição do veículo, sob pena de indeferimento da inicial. Por fim, 

corrijo, de ofício, o valor da causa para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais), nos termos do artigo 282, §3º, do CPC, correspondente ao valor 

pretendido a título de danos morais. Após, conclusos com urgência para 

deliberação. Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003496-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No caso, a parte executada pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça. No entanto, não comprova a insuficiência de 

recursos, nos termos do art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, 

não basta a simples alegação da impossibilidade de arcar com as 

despesas processuais, posto que a comprovação se afigura necessária 
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para concessão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO- 

DEFERIMENTO -PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

A pessoa física que comprova a impossibilidade de arcar com as 

despesas do processo sem o prejuízo de sua manutenção faz jus aos 

benefícios da assistência judiciária (artigo 2º, parágrafo único, da Lei n.º 

1.060/50). -A lei 1.060/50 continua em pleno vigor, mesmo após o advento 

da Constituição Federal/1988, caso em que, havendo fundada suspeita 

pelo Magistrado acerca da declaração de pobreza apresentada pela parte, 

compete ao mesmo exigir a prova da insuficiência de recursos. (TJ-MG - 

AI: 10000160858767001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 07/03/0017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/03/2017). Assim, intime-se o executado para, no prazo de 

10 (dez) dias, comprovar a sua alegada incapacidade financeira ou 

efetuar o pagamento das custas processuais. Intime-se. Às providencias. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006150-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

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, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 13/11/2018 às 17h15min, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

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, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 13/11/2018 às 17h30min, 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

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005313-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., I – Intime-se o Apelado para, querendo, apresentar as 

contrarrazões ao apelo, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsão 

contida no artigo 1.010, § 1º do CPC. II - Em seguida, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003496-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO DIAS (EXECUTADO)
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Vistos etc., No caso, a parte executada pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça. No entanto, não comprova a insuficiência de 

recursos, nos termos do art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, 

não basta a simples alegação da impossibilidade de arcar com as 

despesas processuais, posto que a comprovação se afigura necessária 

para concessão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO- 

DEFERIMENTO -PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

A pessoa física que comprova a impossibilidade de arcar com as 

despesas do processo sem o prejuízo de sua manutenção faz jus aos 

benefícios da assistência judiciária (artigo 2º, parágrafo único, da Lei n.º 

1.060/50). -A lei 1.060/50 continua em pleno vigor, mesmo após o advento 

da Constituição Federal/1988, caso em que, havendo fundada suspeita 

pelo Magistrado acerca da declaração de pobreza apresentada pela parte, 

compete ao mesmo exigir a prova da insuficiência de recursos. (TJ-MG - 

AI: 10000160858767001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 07/03/0017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/03/2017). Assim, intime-se o executado para, no prazo de 

10 (dez) dias, comprovar a sua alegada incapacidade financeira ou 

efetuar o pagamento das custas processuais. Intime-se. Às providencias. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005313-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos etc., I – Intime-se o Apelado para, querendo, apresentar as 

contrarrazões ao apelo, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsão 

contida no artigo 1.010, § 1º do CPC. II - Em seguida, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002591-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMIKO CYOIA DENARDI (REQUERENTE)

GILBERTO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002591-67.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EMIKO CYOIA DENARDI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de ação 

ordinária de cobrança ajuizada por EMIKO CYOIA DENARDI em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser servidor público estadual, 

possuindo o direito de incorporação aos vencimentos e proventos 

resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV na sua folha de 

pagamento, dado que o demandado não observou a regra que deveria ser 

aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Por meio desta ação, busca a condenação do requerido a 

incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, 

bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas 

recebidas. Citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo preliminar 

de prescrição quinquenal. No mérito, requer a rejeição da pretensão da 

parte autora. Impugnação à contestação de forma remissiva à inicial. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

No caso concreto, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se 

tratar de questão de fato e de direito. Da preliminar de prescrição 

quinquenal O Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à prescrição 

do fundo de direito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. 

SÚMULA 85/STJ. 1. Aplica-se a Súmula 85/STJ nas demandas em que se 

busca o direito a diferenças salariais originadas da conversão do cruzeiro 

real para URV.(...)”(STJ - REsp: 1410634 SP 2013/0341392-1, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013) A propósito, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. No caso vertente, considerando que a parte autora busca o 

ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças 

salariais anteriores à data de 01/09/2011, isto é, prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação (01/09/2016). 

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição no que diz respeito à 

pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 

01/09/2011. Do mérito Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora 

busca a condenação do ente político demandado no pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas 

recebidas. O pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito 

postulado foi encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal 

(26.09.2013), que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o 

pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e 

municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei 

estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

instituída em 1994 como forma de transição para o Real. 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 
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públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, conclui-se que ficou 

assentado também o entendimento de que eventual reestruturação 

remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão 

versada nestes autos. Caberia à parte ré a demonstração de que houve 

reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se 

desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera 

reestruturação de cargos não leva à conclusão inquestionável de que 

houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em 

questão. Necessária se faz a demonstração inequívoca de que a 

reestruturação incidiu sobre a remuneração, com reflexos na correção em 

debate. As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a 

Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art.21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento em questão, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Importante ressaltar que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. 

DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do 

Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos 

ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo 

pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas produzidas é o 

juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em 

consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias 

ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 

vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: 

AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 

21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental 

improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012). No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da 

ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 

28/08/2012VU) O próprio Supremo Tribunal Federal vem mantendo a 

jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado proferido pela 

1ª Turma daquela Corte: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 

8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). Em conclusão, verificada a procedência da pretensão 

inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em fase de regular 

liquidação de sentença, caso a caso, na esteira do entendimento 

externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN. 

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração da parte autora o percentual de até 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para 

condenar no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. Os valores 

devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência 

dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 813560 Nr: 744-47.2016.811.0003

 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: ALVINO PAULA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial. Condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo 

Civil, bem como nas custas processuais, com a ressalva de suspensão do 

pagamento em decorrência do disposto no art. 98, § 3º do CPC.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 765388 Nr: 5-11.2015.811.0003

 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: José Francisco da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:10429-A/MS, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se o perito para que complemente o laudo pericial de fls. 65/66, no 

prazo de 15 (quinze) dias, respondendo de maneira clara os quesitos 08 e 

21, além de esclarecer se em decorrência da lesão constatada a parte 

autora ficou incapacitada, total ou parcialmente, para o exercício das suas 

atividades laborativas.

 Com a resposta nos autos, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 813363 Nr: 679-52.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO LEITE VICTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Vistos etc.,

Converto o julgamento do feito em diligência e determino seja o requerido 

intimado para juntar aos autos os relatórios de produtividade da parte 

autora em relação ao período em que alega ter ocorrido pagamento a 

menor da referida verba (agosto de 2008 a setembro de 2013), no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com a juntada dos documentos, intime-se a parte autora para, querendo, 

se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741788 Nr: 3183-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DO CARMO EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERNANDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT10088-E, RENATA POLONI SANCHES DE 

OLIVEIRA - OAB:11067-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente, 

Dr. Hamilton Fernandes, OAB/MT nº 17125, de que o Ofício Precatório já 

foi expedido e distribuído na Central de Conciliação dos Precatórios 

REFERÊNCIA: 72056/2018 (Numeração única: 0072056-24.2018.8.11.0000 

Autos/Ano: 741788/2014 Número/Ano: 72056/2018), ESPÉCIE: 

PRECATÓRIO, e, portanto, todo requerimento a partir de agora deverá ser 

encaminhado àqueles autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 442191 Nr: 10859-40.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE CARVALHO DE FRANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE para no prazo 

legal, informar aos autos qual a relação existente entre APARECIDO D 

CRESPILHO, indicado na petição de fls 246, com a AUTORA, bem como o 

CPF do mesmo.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 721234 Nr: 2254-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V S MOREIRA, VALDIR SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação a exceção de pré-executividade.

Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009681-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANO PEREIRA (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL RIBEIRO DE FIGUEIREDO MEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009681-92.2017.8.11.0003. AUTOR(A): ELISIANO PEREIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de ação ordinária de 

cobrança ajuizada por ELISIANO PEREIRA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando ser servidor público estadual, possuindo o direito de 

incorporação aos vencimentos e proventos resultante da conversão do 

Cruzeiro Real para URV na sua folha de pagamento, dado que o 

demandado não observou a regra que deveria ser aplicada (1994), 

ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. Por meio desta 

ação, busca a condenação do requerido a incorporar à sua remuneração 

o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao 
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pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu 

reflexo sobre as demais verbas recebidas. Citada, a parte ré apresentou 

contestação, arguindo preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, 

requer a rejeição da pretensão da parte autora. Impugnação à 

contestação de forma remissiva à inicial. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. No caso concreto, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de fato e 

de direito. Da preliminar de prescrição quinquenal O Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu quanto à prescrição do fundo de direito: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. URV. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. 1. Aplica-se a 

Súmula 85/STJ nas demandas em que se busca o direito a diferenças 

salariais originadas da conversão do cruzeiro real para URV.(...)”(STJ - 

REsp: 1410634 SP 2013/0341392-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, 

Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 24/10/2013) A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 

do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso vertente, 

considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças 

salariais pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição 

da pretensão da cobrança de diferenças salariais anteriores à data de 

24/11/2012, isto é, prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao 

da propositura da ação (24/11/2017). Dessa forma, reconheço a 

ocorrência da prescrição no que diz respeito à pretensão de cobrança 

das diferenças salariais anteriores à data de 24/11/2012. Do mérito Em 

relação ao mérito da pretensão, a parte autora busca a condenação do 

ente político demandado no pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas. O pedido 

comporta procedência. A discussão sobre o direito postulado foi 

encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal (26.09.2013), 

que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o pagamento das 

perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram 

os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como 

forma de transição para o Real. 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo 

e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, conclui-se que ficou 

assentado também o entendimento de que eventual reestruturação 

remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão 

versada nestes autos. Compete à parte ré a demonstração de que houve 

reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se 

desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera 

reestruturação de cargos não leva à conclusão inquestionável de que 

houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em 

questão. Necessária se faz a demonstração inequívoca de que a 

reestruturação incidiu sobre a remuneração, com reflexos na correção em 

debate. As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a 

Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art.21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento em questão, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Importante ressaltar que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. 

DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 
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IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do 

Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos 

ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo 

pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas produzidas é o 

juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em 

consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias 

ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 

vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: 

AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 

21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental 

improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012). No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da 

ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 

28/08/2012VU) O próprio Supremo Tribunal Federal vem mantendo a 

jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado proferido pela 

1ª Turma daquela Corte: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 

8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). Em conclusão, verificada a procedência da pretensão 

inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em fase de regular 

liquidação de sentença, caso a caso, na esteira do entendimento 

externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN. 

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração do requerente o percentual de até 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para 

condenar no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. Os valores 

devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência 

dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010272-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

JULIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA DANIELA SAUERESSIG DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1010272-54.2017.8.11.0003. AUTOR(A): JULIA PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de ação ordinária 

de cobrança ajuizada por JULIA PEREIRA DOS SANTOS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser servidora pública estadual, 

possuindo o direito de incorporação aos vencimentos e proventos 

resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV na sua folha de 

pagamento, dado que o demandado não observou a regra que deveria ser 

aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Por meio desta ação, busca a condenação do requerido a 

incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, 

bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas 

recebidas. Citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo preliminar 

de prescrição quinquenal. No mérito, requer a rejeição da pretensão da 

parte autora. Impugnação à contestação de forma remissiva à inicial. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

No caso concreto, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se 

tratar de questão de fato e de direito. Da preliminar de prescrição 

quinquenal O Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à prescrição 

do fundo de direito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. 

SÚMULA 85/STJ. 1. Aplica-se a Súmula 85/STJ nas demandas em que se 

busca o direito a diferenças salariais originadas da conversão do cruzeiro 

real para URV.(...)”(STJ - REsp: 1410634 SP 2013/0341392-1, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013) A propósito, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. No caso vertente, considerando que a parte autora busca o 

ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças 

salariais anteriores à data de 15/12/2012, isto é, prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação (15/12/2017). 

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição no que diz respeito à 

pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 

15/12/2012. Do mérito Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora 

busca a condenação do ente político demandado no pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas 

recebidas. O pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito 

postulado foi encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal 

(26.09.2013), que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o 

pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e 
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municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei 

estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

instituída em 1994 como forma de transição para o Real. 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, conclui-se que ficou 

assentado também o entendimento de que eventual reestruturação 

remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão 

versada nestes autos. Caberia à parte ré a demonstração de que houve 

reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se 

desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera 

reestruturação de cargos não leva à conclusão inquestionável de que 

houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em 

questão. Necessária se faz a demonstração inequívoca de que a 

reestruturação incidiu sobre a remuneração, com reflexos na correção em 

debate. As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a 

Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art.21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento em questão, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Importante ressaltar que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. 

DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do 

Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos 

ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo 

pagamento. Precedentes.2. O destinatário final das provas produzidas é o 

juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em 

consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias 

ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 

vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: 

AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 

21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental 

improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012). No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da 

ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 
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conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 

28/08/2012VU) O próprio Supremo Tribunal Federal vem mantendo a 

jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado proferido pela 

1ª Turma daquela Corte: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 

8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). Em conclusão, verificada a procedência da pretensão 

inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em fase de regular 

liquidação de sentença, caso a caso, na esteira do entendimento 

externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN. 

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração da parte autora o percentual de até 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para 

condenar no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. Os valores 

devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência 

dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002591-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMIKO CYOIA DENARDI (REQUERENTE)

GILBERTO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA DANIELA SAUERESSIG DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002591-67.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EMIKO CYOIA DENARDI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de ação 

ordinária de cobrança ajuizada por EMIKO CYOIA DENARDI em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser servidor público estadual, 

possuindo o direito de incorporação aos vencimentos e proventos 

resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV na sua folha de 

pagamento, dado que o demandado não observou a regra que deveria ser 

aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Por meio desta ação, busca a condenação do requerido a 

incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, 

bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas 

recebidas. Citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo preliminar 

de prescrição quinquenal. No mérito, requer a rejeição da pretensão da 

parte autora. Impugnação à contestação de forma remissiva à inicial. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

No caso concreto, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se 

tratar de questão de fato e de direito. Da preliminar de prescrição 

quinquenal O Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à prescrição 

do fundo de direito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. 

SÚMULA 85/STJ. 1. Aplica-se a Súmula 85/STJ nas demandas em que se 

busca o direito a diferenças salariais originadas da conversão do cruzeiro 

real para URV.(...)”(STJ - REsp: 1410634 SP 2013/0341392-1, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013) A propósito, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. No caso vertente, considerando que a parte autora busca o 

ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças 

salariais anteriores à data de 01/09/2011, isto é, prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação (01/09/2016). 

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição no que diz respeito à 

pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 

01/09/2011. Do mérito Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora 

busca a condenação do ente político demandado no pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas 

recebidas. O pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito 

postulado foi encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal 

(26.09.2013), que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o 

pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e 

municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei 

estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

instituída em 1994 como forma de transição para o Real. 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 
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extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, conclui-se que ficou 

assentado também o entendimento de que eventual reestruturação 

remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão 

versada nestes autos. Caberia à parte ré a demonstração de que houve 

reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se 

desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera 

reestruturação de cargos não leva à conclusão inquestionável de que 

houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em 

questão. Necessária se faz a demonstração inequívoca de que a 

reestruturação incidiu sobre a remuneração, com reflexos na correção em 

debate. As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a 

Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art.21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento em questão, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Importante ressaltar que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. 

DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do 

Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos 

ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo 

pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas produzidas é o 

juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em 

consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias 

ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 

vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: 

AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 

21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental 

improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012). No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da 

ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 

28/08/2012VU) O próprio Supremo Tribunal Federal vem mantendo a 

jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado proferido pela 

1ª Turma daquela Corte: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 

8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). Em conclusão, verificada a procedência da pretensão 

inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em fase de regular 

liquidação de sentença, caso a caso, na esteira do entendimento 

externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN. 

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração da parte autora o percentual de até 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para 

condenar no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. Os valores 
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devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência 

dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE IZILDA TRINDADE ALCANTARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA DANIELA SAUERESSIG DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001081-48.2018.8.11.0003. AUTOR(A): CRISTIANE IZILDA TRINDADE 

ALCANTARA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de 

ação ordinária de cobrança ajuizada por CRISTIANE IZILDA TRINDADE 

ALCANTARA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser 

servidora pública estadual, possuindo o direito de incorporação aos 

vencimentos e proventos resultante da conversão do Cruzeiro Real para 

URV na sua folha de pagamento, dado que o demandado não observou a 

regra que deveria ser aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98%. Por meio desta ação, busca a condenação do 

requerido a incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro 

Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais 

verbas recebidas. Citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo 

preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, requer a rejeição da 

pretensão da parte autora. Impugnação à contestação de forma remissiva 

à inicial. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. No caso concreto, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se 

tratar de questão de fato e de direito. Da preliminar de prescrição 

quinquenal O Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à prescrição 

do fundo de direito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. 

SÚMULA 85/STJ. 1. Aplica-se a Súmula 85/STJ nas demandas em que se 

busca o direito a diferenças salariais originadas da conversão do cruzeiro 

real para URV.(...)”(STJ - REsp: 1410634 SP 2013/0341392-1, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013) A propósito, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. No caso vertente, considerando que a parte autora busca o 

ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças 

salariais anteriores à data de 24/02/2010, isto é, prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação inicialmente 

ajuizada junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública (24/02/2015). 

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição no que diz respeito à 

pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 

24/02/2010. Do mérito Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora 

busca a condenação do ente político demandado no pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas 

recebidas. O pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito 

postulado foi encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal 

(26.09.2013), que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o 

pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e 

municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei 

estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

instituída em 1994 como forma de transição para o Real. 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, conclui-se que ficou 

assentado também o entendimento de que eventual reestruturação 

remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão 

versada nestes autos. Caberia à parte ré a demonstração de que houve 

reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se 

desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera 

reestruturação de cargos não leva à conclusão inquestionável de que 

houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em 

questão. Necessária se faz a demonstração inequívoca de que a 

reestruturação incidiu sobre a remuneração, com reflexos na correção em 

debate. As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a 

Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art.21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 
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confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento em questão, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Importante ressaltar que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. 

DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do 

Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos 

ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo 

pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas produzidas é o 

juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em 

consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias 

ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 

vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: 

AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 

21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental 

improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012). No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da 

ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 

28/08/2012VU) O próprio Supremo Tribunal Federal vem mantendo a 

jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado proferido pela 

1ª Turma daquela Corte: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 

8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). Em conclusão, verificada a procedência da pretensão 

inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em fase de regular 

liquidação de sentença, caso a caso, na esteira do entendimento 

externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN. 

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração da parte autora o percentual de até 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para 

condenar no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. Os valores 

devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência 

dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005860-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BEATRIZ PEREIRA FRAGA (AUTOR(A))

MARILENE CURY MUSSI KIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA DANIELA SAUERESSIG DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005860-46.2018.8.11.0003. AUTOR(A): JUSSARA BEATRIZ PEREIRA 

FRAGA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Cuida-se de ação 

de obrigação de fazer ajuizada por JUSSARA BEATRIZ PEREIRA FRAGA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, afirmando ser portadora de 

câncer neuroendócrino (CID C-25), inicialmente estabelecido no pâncreas, 

com posteriores ramificações no fígado, cadeias celíacas e paraórtica, 

razão pela qual necessita fazer uso do medicamento de alto custo Acetato 

de Lanreotida (nome comercial de Somatuline Autogel), que, embora 

fornecido pelo SUS, não tem previsão na Portaria autorizadora para o 

tratamento da doença de que é acometida. Em razão do exposto, requer 

seja o ente político demandado condenado na obrigação de fazer 

consistente em fornecer a mencionada medicação. O feito foi instruído 

com parecer do NAT. O pedido liminar foi deferido para o fim de determinar 
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ao requerido o fornecimento da medicação. Citado, o requerido apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a falta de interesse de agir, sob o 

argumento de que o direito à saúde possui caráter social e não individual. 

No mérito, sustenta a necessidade de observância aos princípios 

orçamentários, reserva do possível, comprometimento da isonomia e 

acesso universal à saúde, pugnando pelo acolhimento da preliminar ou, 

alternativamente, pela improcedência da pretensão inicial. Impugnação à 

contestação de forma remissiva à inicial. Instado, o Ministério Público se 

manifestou pela procedência do pedido. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Da preliminar de ausência 

de interesse processual Para aferir o interesse que exige a lei para o 

processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, 

utilidade e adequação da providência requerida em juízo. Alexandre 

Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª 

edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com 

propriedade assevera: “Pode-se definir o interesse de agir como a 

‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal 

‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode 

exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre 

absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento 

que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao 

demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que 

se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo 

atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da 

demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo 

daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria 

dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários 

em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, 

deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”. Fica evidente, 

portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação 

de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de 

interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do 

Estado que traga a pacificação social. Na espécie, razão não assiste ao 

réu, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a 

parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, 

ainda que de forma individual. Aliás, neste aspecto, é evidente a 

pretensão resistida, uma vez que a parte demandada insiste em sustentar 

a inviabilidade no fornecimento da medicação. Assim, rejeito a preliminar 

suscitada. Do mérito É cediço que a proteção da saúde e o dever de 

assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. 

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e 

seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 

196 que “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”. Os serviços de saúde são 

de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrados 

em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, 

estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no 

polo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. A 

propósito, é do escólio de José Afonso da Silva a seguinte lição: “O 

sistema único de saúde, integrado de uma rede regionalizada e 

hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o 

Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem no 

polo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e 

à proteção da saúde é também um direito coletivo. O sistema único de 

saúde implica ações e serviços federais, estaduais, distritais (DF) e 

municipais, regendo-se pelos princípios da descentralização, com 

prioridade para as atividades preventivas, e da participação da 

comunidade, que confirma seu caráter de direitos social pessoal, de um 

lado, e de direito social coletivo, de outro” (in Curso de Direito 

Constitucional Positivo, Malheiros Editores, São Paulo, 16ª ed., 1999, p. 

805). De tal sorte, o Poder Público – Federal, Estadual e Municipal - é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional, facultando-se à parte autora optar por demandar em face de 

qualquer dos entes federativos, já que solidária a responsabilidade entre 

eles. Nessa esteira, é claramente possível verificar nos artigos 

constitucionais e no entendimento doutrinário acima citados que a 

pretensão buscada é revestida de direito pleno e de aplicação essencial. 

Não é demais trazer a lume que já está pacificado no Supremo Tribunal 

Federal, em sede de Repercussão Geral, que o fornecimento gratuito de 

tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas 

hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos. A 

propósito do tema, têm-se os seguintes julgados: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é firme no sentido de que o fornecimento gratuito de tratamentos e 

medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é 

obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado 

de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 

793). 2. Agravo a que se nega provimento. (RE 892590 AgR-segundo, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 29-09-2016 

PUBLIC 30-09-2016) (...) Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 

855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática 

da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar 

assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) 

Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 933857 AgR, Relator(a): 

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14-03-2016 PUBLIC 15-03-2016) No caso 

concreto, os relatórios médicos e exames clínicos que instruem o feito 

comprovam a indicação do medicamento para o tratamento da doença de 

que é acometida a requerente, ressaltando-se que “se trata de doença 

avançada e sob risco de morte”. Não fosse suficiente, o parecer do NAT - 

Núcleo De Apoio Técnico – destaca que, de acordo com a Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, o 

medicamento pleiteado é eficaz e seguro para o tratamento de tumores 

neuroendócrinos e que só não foi incluído na lista do SUS para não 

criação de novo procedimento, como se vê: “O principal efeito desses 

medicamentos é a estabilização dos tumores em relação à conduta 

expectante medida por critério radiológico, não se observando regressão 

da doença ou efeito na sobrevida global” “recomendação inicial de não 

incorporação, ressaltando que essa recomendação se refere apenas à 

decisão de não criação de novo procedimento, e não a aspecto 

relacionado à segurança ou eficácia do medicamento no tratamento de 

tumores neuroendócrinos ou de síndrome carcionide, esses reconhecidos 

pela Comissão como positivos”. Por outro lado, se mostra descabida a 

alegação de violação ao princípio da universalidade do acesso à saúde em 

razão do acolhimento da pretensão inicial, haja vista que o fato de 

fornecer tratamento médico a um paciente específico não acarreta o 

comprometimento de todo o sistema de saúde. Também não merecem 

guarida as demais teses de defesa, porquanto contrárias à obrigação do 

requerido em fornecer assistência médica aos que dela necessitam, não 

havendo dúvidas de que as despesas públicas devem estar dentro de 

previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede 

pública de saúde deve ser feito de forma “ordenada e organizada”. 

Destarte, comprovadas as alegações da parte autora, ou seja, a 

enfermidade de que é acometida e a indispensabilidade no uso do 

medicamento pleiteado, a procedência da pretensão inicial é medida que 

se impõe. O pedido de afastamento da multa cominatória está prejudicado, 

visto que não há fixação nos autos. Diante do exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, Código de Processo Civil, julgo procedente a 

pretensão inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para o fim de 

condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fornecer à parte 

autora o medicamento Acetato de Lanreotida (Somatuline Autogel) -120 

Mg-, de forma ininterrupta e em quantidade suficiente para o seu 

tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido. Sem 

custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001. Condeno o 

Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

§3º, I, do art. 85 do CPC/2015. A sentença está sujeita à remessa 

necessária, a teor do que dispõe a súmula 490 do STJ. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003744-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

JULIANO CESAR CLEMENTE (ADVOGADO(A))

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RESENDE OAB - 255.027.431-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA DANIELA SAUERESSIG DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1003744-67.2018.8.11.0003. AUTOR(A): INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT, 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REPRESENTANTE: MARIA DE FATIMA 

RESENDE RÉU: ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO Vistos etc., 

Cuida-se de ação reivindicatória com pedido cautelar de tutela de urgência 

ajuizada pelo IMPRO- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

em face de ROBERTO CARLOS CORRÊA DE CARVALHO. Antes mesmo 

da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, pugnando pela 

extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Diante do 

desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, considerando 

que a parte ré sequer foi citada, homologo a desistência da ação para que 

produza seus efeitos legais, extinguindo o feito sem análise do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, CPC/2015. Sem custas e honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010491-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA BARRETO (ADVOGADO(A))

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1010491-67.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de ação ordinária 

de cobrança ajuizada por MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer a incorporação de 

11,98% aos seus vencimentos e proventos, resultante da conversão do 

Cruzeiro Real para URV. A parte autora manifestou desinteresse no 

prosseguimento do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Diante do 

desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, considerando 

que a parte ré sequer foi citada, homologo a desistência da ação para que 

produza seus efeitos legais, extinguindo o feito sem análise do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, CPC/2015. Custas pelo requerente. Sem 

honorários advocatícios, uma vez que não foi formada a relação 

processual. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009330-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H C MONTEIRO & MONTEIRO LTDA - ME (IMPETRANTE)

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009330-22.2017.8.11.0003. IMPETRANTE: H C MONTEIRO & MONTEIRO 

LTDA - ME IMPETRADO: CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT 

DETRAN Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

HC MONTEIRO E MONTEIRO LTDA ME, representada por HELENA C. 

MONTEIRO, em desfavor do Chefe do 2º CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, 

Sr. ROGÉRIO BORGES CARDOSO, visando combater suposto ato coator e 

ilegal consistente na condição imposta pela parte impetrada para a 

transferência e liberação do licenciamento do veículo (Chevrolet Agile LTZ, 

chassi 8AGCN48X0DR175843, placa OBH7823, Renavam 526863510, ano 

2012) à quitação dos débitos decorrentes de infrações, em relação às 

quais afirma não ter ocorrido a regular notificação. Requer a concessão 

da segurança, a fim de que a parte impetrada efetue o licenciamento do 

ano de 2017 e viabilize a transferência do veículo, declarando a nulidade 

das notificações, uma vez que não comprovadas com ciente por A.R. O 

pedido liminar foi indeferido. Notificada, a parte impetrada deixou de 

prestar informações. Instado, o Ministério Público se manifestou pela 

improcedência da pretensão inicial. Após, vieram-me os autos conclusos 

para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. De início, ressalta-se 

que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a 

concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 

12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Da 

inadequação da via eleita Pretende a parte impetrante a declaração de 

nulidade das multas elencadas na inicial, ao argumento de ausência de 

regular notificação acerca das infrações. No entanto, a pretensão de 

declaração de nulidade das notificações relativas a infrações de trânsito é 

matéria que depende de dilação probatória, não permitida na via do 

mandado de segurança. A propósito, confira-se o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: REMESSA NECESSÁRIA 

(DE OFÍCIO) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – 

EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.O feito se submete a remessa 

necessária de ofício, com fulcro no art. 14, §º da Lei nº 12.016/2009.A 

suposta ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de 

trânsito competente é passível de correção pela via do mandamus. A 

autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da 

impetração, isso porque dentro do seu poder de autotutela detém plena 

legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando 

eivados de irregularidade/ilegalidade.É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado. Inteligência da súmula nº 127 do STJ. Na via mandamental, a 

matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a 

nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e 

pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações 

não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, 

nesse feito, levar a termo dilação probatória. (Apelação / Remessa 

Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (Grifei) Dessa forma, como no 

mandamus não se admite a cognição exauriente, compete à parte buscar 

sua pretensão de nulidade em processo de conhecimento pelo 

procedimento comum. Por essas razões, quanto ao pedido de declaração 

de nulidade das notificações das infrações descritas na inicial, reconheço, 

de ofício, a parte impetrante como carecedora da ação mandamental por 

absoluta ausência de interesse processual. Do mérito Ilegal o ato da 

autoridade coatora consistente na negativa em promover o licenciamento 

do veículo, condicionando-o ao pagamento das multas existentes. Isso 

porque não ficou demonstrada a regular notificação do proprietário do 

veículo ou do infrator. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte: 

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário 

do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio 
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tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. 

Frise-se que no caso em apreço não se fez comprovada a regular 

notificação do proprietário do veículo sobre a imposição da penalidade. O 

Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento acerca do 

tema: “Súmula 127: É ilegal condicionar a renovação de licença de veículo 

ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Tal exigência, 

aliás, também é objeto de Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo 

para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da 

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Ademais, 

vislumbro que a autoridade impetrada descumpriu o sistema de imputação 

de sanção, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê duas 

notificações, sendo uma referente ao cometimento da infração e uma 

segunda, acerca da penalidade aplicada, conforme já se manifestou o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.É ilegal a exigência feita 

pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do 

licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação 

cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 

(ReeNec 7534/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, 

Publicado no DJE 20/07/2018) ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO 

DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.É ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN do pagamento de multas, como condição da renovação do 

licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação 

cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 

(ReeNec 81448/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 

15/03/2018) No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial 

consolidado pelos tribunais pátrios: REMESSA NECESSÁRIA EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PRÉVIO DE MULTA. FALTA DE PROVAS DE 

TER HAVIDO PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTORA. SEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM CONCEDIDA. EXAME. DEFESO 

CONDICIONAR RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO (IPVA) AO 

PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS MORMENTE QUANDO NÃO 

HOUVE PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

127 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 

(TJ-BA - Remessa Necessária: 00227279620048050001, Relator: Maria da 

Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 

01/02/2018) ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO 

PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 257, § 8º, DO CTB. SENTENÇA 

MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. "'A autoridade de trânsito somente 

pode condicionar o licenciamento de veículo ao recolhimento de multa por 

infração de trânsito quando comprovar a regular notificação da autuação 

ao proprietário do automotor para exercer o direito de ampla defesa 

administrativa, bem como das respostas à defesa e aos recursos 

apresentados.' (ACMS n. 2009.020791-7, de São Francisco do Sul, Rel. 

Des. Jaime Ramos, j. em 16/6/2011) (ACMS n. 2010.025502-2, de 

Blumenau, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 23/8/2011)" (TJ-SC - REEX: 

05000103720118240008 Blumenau 0500010-37.2011.8.24.0008, Relator: 

Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 06/03/2018, Segunda 

Câmara de Direito Público) Logo, por não ser cabível dilação probatória na 

via do mandado de segurança e, inexistindo prova pré-constituída quanto 

à regular notificação do impetrante acerca das multas elencadas na inicial, 

na forma prevista na disposição legal acima transcrita, o licenciamento 

condicionado ao pagamento da multa se revela ato ilegal. Além disso, é 

pacífico o entendimento jurisprudencial de que nessa situação não é lícito 

ao DETRAN condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa, 

por não se tratar de crédito regularmente constituído. Diante do exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos constantes na inicial e concedo parcialmente a 

ordem postulada, a fim de determinar que a parte impetrada realize o 

l icenciamento do veículo Chevrolet Agi le LTZ, chassi 

8AGCN48X0DR175843, placa OBH 7823, Renavam 526863510, ano 2012, 

viabilizando a sua transferência para o nome da impetrante, desde que 

cumpridas as demais exigências do DETRAN/MT. De outro lado, quanto à 

pretensão de declaração de nulidade das multas elencadas na inicial, 

declaro a parte impetrante carecedora da ação mandamental por ausência 

de interesse processual, julgando extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Uma vez 

pendente recurso de agravo de instrumento sobre o caso (nº 

1013868-55.2017.8.11.0000), OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça acerca do 

teor da presente sentença. Sem custas e verba honorária, pois incabíveis 

na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores 

(Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição 

do Estado de Mato Grosso. Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe 

o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 306543 Nr: 3350-11.2006.811.0064

 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): ADMILSON RODRIGUES, ANA MARIA 

TAVEIRA, MAURO MARCIO DIAS CUNHA, Antônio Moura Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951, STALYN PANIAGO 

PEREIRA - OAB:6115 B

 POR TAIS CONSIDERAÇÕES, em consonância com o parecer ministerial, 

qual também adoto como razoes de decidir, e não me convencendo da 

ocorrência dos delitos narrados na exordial é que julgo improcedente a 

denúncia, para ABSOLVER os denunciados ANA MARIA TAVEIRA, 

ANTÔNIO MOURA FILHO e MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA, devidamente 

qualificados, dos crimes narrados na exordial evidentemente com exceção 

a coação no curso do processo, e o que faço com fulcro no art. 386, inc. 

V, do CPP. Por outro lado, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o 

art.109, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do denunciado MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA, qualificado 

nos autos, da imputação do crime do art. 344, do CP.Dê ciência da 

sentença ao Ministério Público.Por fim, determino que proceda com a 

incineração das substâncias apreendidas, com encaminhamento de laudo 

circunstanciado a esse juízo acerca da incineração.Autorizo, desde já a 

restituição de todos os bens que ainda não foram restituídos aos seus 

respectivos proprietários.Decorrido o prazo recursal e procedido com 

atendimento de todas as determinações constantes deste ato processual, 

arquive o feito mediante as formalidades legais.Determino que seja 

oficiado ao Detran para que este providencie a imediata de qualquer 

apontamento nos registros dos veículos que foram apreendidos nos 

presentes autos.P. I. C.Rondonópolis, 13 de Dezembro de 2017. Wladymir 

Perri - Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672049 Nr: 4336-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON KAIKE CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na 
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denúncia para CONDENAR o acusado CLEVERSON KAIKE CARDOSO 

SILVA como incurso nas sanções previstas no art. 180, caput, c/c art. 61, 

inciso I, ambos do Código Penal.Em observância ao disposto no art. 68 do 

Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de 

composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes 

termos:Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: 

a)Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser 

valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são 

normais à espécie.b)Antecedentes: Considerando que o acusado possui 

mais de uma condenação anterior transitada em julgado, utilizo a 

condenação pertinente à ação penal n. 2491-43.2016.811.0064, encartada 

nos autos de execução penal código 646360, em trâmite perante o juízo da 

Quarta Vara Criminal da Comarca (fls. 100), para valorar negativamente 

essa circunstância (as demais condenações serão usadas para fins de 

reincidência). c)Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o 

enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados 

junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à 

vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656590 Nr: 5971-92.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LOPES DE MATTOS, KAIQUE JUNIO DA 

SILVA BARROS, LUIS CARLOS BARROS, FERNANDO ARCE AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085, GETULIO BADOINO DA SILVA TERRA 

JÚNIOR - OAB:15.193 MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES 

- OAB:3402-B

 Vistos etc.

Recebo os recursos de apelação interpostos às fls. 484 e 500, ante a 

certificação de sua tempestividade (fls. 501/502), em seus efeitos legais.

Formalizados os recursos de apelação interpostos, já com as suas razões 

(fls. 485/498, 514/516 e 517/529) e contrarrazões (fls. 530/541), 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 665303 Nr: 13617-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MIZAEL SILVA SOUZA, CLEVERSON 

FERREIRA DA SILVA, DOUGLAS SIQUEIRA DE SOUZA, ISMAEL DA 

COSTA DOS SANTOS, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS DA SILVA 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha PM. Cordeiro, PM. 

Wellington, PM. Paulo Sérgio e Ailton Ferreira, para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais.

Após a juntada das missivas de fls. 280, 304 e 349, devidamente 

cumpridas, desde já declaro encerrada a instrução e determino seja 

concedido vista dos autos ao Ministério Público a Defensoria Pública e, 

após intime-se à defesa dos acusados Lucas e Matheus para que 

apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco 

dias.

Tudo cumprido, imediatamente conclusos para sentença.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE CUIDA DE FEITO DE 

RÉU PRESO.

 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:

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e 

CONDENO o acusado JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA como 

incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, inciso I (antiga redação) 

c/c art. 70 (duas vezes) (1º FATO) c/c art. 157, §2º, incisos I (antiga 

redação) e II (2º FATO) c/c art. 69, todos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678894 Nr: 10473-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE AZEVEDO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346 OAB-MT

 INTIMAÇÃO DO DR. FRANCISCO SILVA- OAB/MT 18.408/A, PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO NOS AUTOS 

DE AÇÃO PENAL Nº 10473-40.2018.811.0064- CÓDIGO 678894, QUE 

FIGURA COMO RÉU VALMIR DE AZEVEDO SOUZA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 641437 Nr: 2905-41.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DO DR. JOÃO BATISTA BORGES JÚNIOR- OAB/MT 7.637, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS NOS 

AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 2905-41.2016.811.064- CÓDIGO 641437, 

QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EO RÉU MARCOS ALVES DE 

OLIVEIRA.

 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:

 À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos apresentados na denúncia para CONDENAR os 

acusados ADRIANO ALVES DE PAULA e REGINALDO DE PAULA 

OLIVEIRA como incursos na pena do artigo 157, § 1º, inciso II, do Código 

Penal.DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU REGINALDO DE PAULA (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656369 Nr: 5755-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado KLEIBSON CARLOS MIRANDA como 

incurso nas penas do artigo 14 da lei 10.826/2003.DOSIMETRIA DA 

PENANo que tange à culpabilidade, deixo de valorar negativamente nesse 

ponto, pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie.Não obstante os diversos registros de passagens criminais do 

réu, é certo que não há registro de condenação criminal anterior, razão 

por que não há falar-se em antecedentes criminais. Quanto à conduta 

social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo 

concluo quanto à personalidade do agente, pois a ação penal não reúne 

elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo 

em relação ao condenado.Quanto aos motivos do crime, inexistem 

elementos a serem valorados negativamente, já que a motivação do crime 

é elementar do tipo.Quanto às circunstâncias do crime, não há elementos 

negativos a serem valorados na espécie.No que tange às consequências 

do crime, não há elementos negativos a serem valorados na espécie.Por 

fim, a vítima (a sociedade) não contribuiu para a perpetração do 

delito.Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, 

fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.Na 

segunda fase de fixação da pena, diante da confissão do réu reconheço 

a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso, III, alínea 

“d”, do Código Penal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 649633 Nr: 9895-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 (...) À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR o acusado KLEIBSON CARLOS MIRANDA 

como incurso nas penas do artigo 14 da lei 10.826/2003.DOSIMETRIA DA 

PENANo que tange à culpabilidade, deixo de valorar negativamente nesse 

ponto, pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie.Não obstante os diversos registros de passagens criminais do 

réu, é certo que não há registro de condenação criminal anterior, razão 

por que não há falar-se em antecedentes criminais. Quanto à conduta 

social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo 

concluo quanto à personalidade do agente, pois a ação penal não reúne 

elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo 

em relação ao condenado.Quanto aos motivos do crime, inexistem 

elementos a serem valorados negativamente, já que a motivação do crime 

é elementar do tipo.Quanto às circunstâncias do crime, não há elementos 

negativos a serem valorados na espécie.No que tange às consequências 

do crime, não há elementos negativos a serem valorados na espécie.Por 

fim, a vítima (a sociedade) não contribuiu para a perpetração do delito. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679634 Nr: 11194-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 10, determino a devolução da presente 

missiva, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677684 Nr: 9341-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID HENRIQUE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado DAVID HENRIQUE DE LIMA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338749 Nr: 2553-59.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CORREIA DE ARAUJO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678724 Nr: 10316-67.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MENDES NASCIMENTO, DAVID 

LOPES BARRETO, JEAN MENDES NASCIMENTO, JOSIAS PEREIRA 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11709/MT

 (...)RECEBO a denúncia nos seus termos. Expeça(m)-se mandado(s) de 

citação do(s) acusado(s/as) para, querendo, apresente(m) resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s) não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la. Nos termos 

do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de citação a 

obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) acusado(s/as) se 

ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se a Juíza deve nomear-lhe 

um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s), e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor. Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) 

seu(s) endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) 

ser localizado(s) para fins de futuras intimações. Oficie-se a autoridade 

policial para que providencie o registro fotográfico do denunciado Jean 

Mendes do Nascimento e, após, intime-se as vítimas F.S.L.S. e C.S.C. para 

que compareçam na Delegacia de Polícia, a fim de realizarem 

reconhecimento. Por fim, determino seja procedida a identificação criminal 

dos acusados David Lopes Barreto, Josias Pereira Miranda e Jean 

Mendes Nascimento, nos termos da lei 12.037/09. Assim, oficie-se à 

POLITEC para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à identificação criminal 

dos acusados, inclusive por meio datiloscópico e fotográfico, bem como 

realizar o confronto das impressões digitais dos mesmos com aquelas 

eventualmente existentes no banco de dados da Secretaria de Segurança 

Pública. Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC. Defiro os demais pedidos 

formulados pelo Ministério Público (itens 3, 4, 5, 7 e 8 de fls. 115/116). 

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.: 678186 Nr: 9805-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DA SILVA SOUZA OU 

WALLISON DAVID PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado para, querendo, apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se a Juíza deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Por fim, determino seja procedida a identificação criminal do acusado, nos 

termos da lei 12.037/09. Assim, oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 

(dez) dias, proceder à identificação criminal do acusado, inclusive por 

meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das 

impressões digitais do mesmo com aquelas eventualmente existentes no 

banco de dados da Secretaria de Segurança Pública. Além disso, 

determino que promova a comparação da identificação datiloscópica do 

acusado com o prontuário de Walisson David Pereira, filho de Sônia David 

dos Santos, nascido no dia 16/02/1987.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338749 Nr: 2553-59.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CORREIA DE ARAUJO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente a decisão proferida à fl. 76, verifico a existência 

de erro material consistente no tocante ao prazo fixado à suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional.

Assim, tratando-se de erro material, o qual pode ser corrigido de ofício, 

passo a realizá-lo nos seguintes termos:

“Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o réu não apresente defesa, não compareça em juízo ou não 

constitua advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, determino, 

desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo prescricional, pelo 

prazo de 20 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.”

No mais, permanecem inalteradas as determinações contidas na decisão 

de fl. 76.

Intime-se, notifique-se e expeça o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338749 Nr: 2553-59.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CORREIA DE ARAUJO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.Da análise dos autos, verifico que a citação pessoal do 

acusado FLÁVIO CORREIA DE ARAÚJO DELGADO restou infrutífera e, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 do Código de 

Processo Penal, determino a citação por edital do acusado nos termos do 

art. 361 do CPP.Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser 

certificado nos autos, caso o réu Flávio não apresente defesa, não 

compareça em juízo ou não constitua advogado, com fundamento no art. 

366 do CPP, determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no 

prazo prescricional, pelo prazo de 10 anos, nos termos da súmula 415 do 

STJ.DA PRISÃO PREVENTIVAAnalisando os autos, verifico que a 

decretação da prisão , DENEGADA. 1. A liberdade, não se pode olvidar, é 

a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível 

sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão 

de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando 

devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso 

dos autos. 2. No caso, julgou-se indispensável a medida excepcional para 

a garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante do fato de o 

paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o crime, 

permanecendo foragido.(HC 219.303/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 

08/06/2012).Finalmente, é de se ressaltar que eventuais condições 

favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, 

por si sós, obstar a segregação cautelar.Razão disso, com amparo nos 

artigos 312 e 313, I, do CPP e para garantir a aplicação da lei penal, 

DECRETO a prisão preventiva do acusado FLÁVIO CORREIA DE ARAÚJO 

DELGADO.Expeça-se mandado de prisão.Comunique-se a Autoridade 

Policial Civil, Militar e Rodoviária Federal com remessa das cópias 

relevantes.Por derradeiro, inscreva-se o mandado no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão (BNMP), nos termos do artigo 289-A do 

CPP.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338749 Nr: 2553-59.2011.811.0064

 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): FLAVIO CORREIA DE ARAUJO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição,

Processo em ordem.

 Aguarde-se a devolução do mandado.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão retro.

 Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 669761 Nr: 2319-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MARTINS DA SILVA, RONICLEY 

GOVEA DE MATOS, SANDRO LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimação do advogado Dr. Allan Vieira Rocha - OAB/MT 20.982, para que 

devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma vez TRATAR DE 

PROCESSO COM RÉU PRESO, bem como que o prazo para manifestação 

encontra-se extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674788 Nr: 6724-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAPHAEL CAETANO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6724-15.2018.811.0064 – Cód. 674788

Vistos etc.

Defiro a cota retro.

Oficie-se ao Hospital Regional Irmã Elza Giovanella, neste município e 

Comarca de Rondonópolis/MT, requisitando-se o envio de cópia do 

prontuário de atendimento médico da vítima Marli Terezinha Campaganin, 

consignando o prazo impreterível de 48 (quarenta e oito) horas para 

resposta.

Ademais, diligencie via telefone.

 Com a vinda do expediente, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, 

em seguida, à Defensoria Pública, para que apresentem seus memoriais 

finais, no prazo legal.

A seguir, conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de réu preso.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 660858 Nr: 9699-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B

 Intimação do advogado Dr. Ary da Costa Campos - OAB/MT 16.944/B, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 650365 Nr: 44-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON DA CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Intimação do advogado Dr. Cleyson Batista da Silva - OAB/MT 19.275, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 611484 Nr: 1837-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Intimação do advogado Dr. Tales Passos de Almeida - OAB/MT 15.217, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677913 Nr: 9544-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA, 

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 (...) Portanto, com essas considerações, acrescentando ainda as razões 

expostas no parecer ministerial às fls. 112/114 e, ainda, verificando que 

não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da 

segregação cautelar decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO GABRIEL DA 

CRUZ RODRIGUES PEREIRA.Outrossim, em análise das defesas 

preliminares apresentadas pelos réus GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES 

PEREIRA e LUCIANO ALVES DE ALMEIDA, não vislumbro qualquer das 

hipóteses de absolvição sumária estampadas no art. 397 do Código de 

Processo Penal, razão por que mantenho o recebimento da denúncia e 

confiro prosseguimento à presente ação penal. Na forma do art. 399 do 

Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10.10.2018, às 13h30min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado. Convém registrar que as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas 

eventualmente consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas. Sendo necessário, desde 

já expeçam-se cartas precatórias para o fim de inquirição de 

v í t i m a s / t e s t e m u n h a s ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a 

determinação.Cumpra-se com urgência, observando que se trata de 

processo de réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 624656 Nr: 7129-90.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOACIR VIEIRA ALVES ALMEIDA, CLEVERSON 

KAIKE CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 17h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 611553 Nr: 1925-02.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MATOS SANTOS, DIEGO RIBEIRO 

LORANDI, EDVELTON GONÇALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

OAB:13.047-MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15.559

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 638493 Nr: 326-23.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUZA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 631012 Nr: 3167-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, redesigno a presente audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de janeiro de 2019, às 14h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 629980 Nr: 2280-41.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA OLIVEIRA DE JESUS CARVALHO, 

MAURO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 646938 Nr: 7594-31.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANFRAN ARRUDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, redesigno a presente audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de janeiro de 2019, às 13h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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 
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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.: 622395 Nr: 5443-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA REJES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BATISTA DA SILVA, KIMBERLY 

SCHEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17.942-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177-O-MT

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 620701 Nr: 3843-07.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA GUNDIM DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062, Ilmar Sales Miranda - OAB:5388

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 641980 Nr: 3426-83.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de fevereiro de 2019, às 15h40min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 639851 Nr: 1417-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 16h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 333179 Nr: 3991-57.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATA NOVAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, redesigno a presente audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29 de janeiro de 2019, às 18h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 631110 Nr: 3252-11.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA, GEOVANI 

GONÇALVES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, redesigno a presente audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de janeiro de 2019, às 15h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 615019 Nr: 5673-42.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLADIMIR DE LIMA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDIANE BASILIO DA SILVA - 

OAB:MT-19029, TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - 

OAB:17728/MT

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de fevereiro de 2019, às 16h40min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 636816 Nr: 7766-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 619563 Nr: 2645-32.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAILTON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, redesigno a presente audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de janeiro de 2019, às 16h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 626618 Nr: 8546-78.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 15h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 622226 Nr: 5294-67.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA SUSIENE ELIAS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 17h10min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 
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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.: 638220 Nr: 95-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL JOSÉ ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 618057 Nr: 1151-35.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BATISTA DA SILVA, JOSÉ 

CARLOS SOUSA MONOO, MARCO AURÉLIO PEREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 15h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.: 624404 Nr: 6979-12.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ALMEIDA OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS NESELLO - 

OAB:17454

 Intimação ao Advogado MARCOS NESELLO - OAB:17454 para 

apresentação de recurso de apelação para o acusado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 655395 Nr: 4825-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATAN SILVA DA COSTA, JOÃO CARLOS 

LOPES JUNIOR, RONALDO ADRIANO TESSER KRAUZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONATAN SILVA DA COSTA, Cpf: 

03492479197, Rg: 21346950, Filiação: Maria da Paz Alves da Silva Costa e 

Valdecir Silva da Costa, data de nascimento: 03/07/1986, brasileiro(a), 

natural de São José do Xingu-MT, solteiro(a), trabalhador rural, Telefone 

066 9607 4882, atualmente em local incerto e não sabido JOÃO CARLOS 

LOPES JUNIOR, Cpf: 58053271120, Filiação: Deusalha da Silva Lopes e 

João Carlos Lopes, brasileiro(a), desempregado e atualmente em local 

incerto e não sabido RONALDO ADRIANO TESSER KRAUZE, Cpf: 

05148337931, Rg: 13064576, Filiação: Juventina Tesser e Ivo Krauze, data 

de nascimento: 28/06/1986, brasileiro(a), natural de Francisco Beltrão-PR, 

desempregado, Telefone (46)99906-4672. 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: "Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso 

procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

pelo Promotor signatário oferece a presente a presente DENÚNCIA contra 

DIONATAN SILVA DA COSTA, JOÃO CARLOS LOPES JUNIOR E 

RONALDO ADRIANO TESSER KRAUZE, como incursoso nas sanções do 

art. 155, §1º e § 4º, incs. I e IV, do Código Penal(...)"

Despacho: Vistos.Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo que 

determino a citação dos acusados por edital, nos termos do art. 361 do 

CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se os réus encontram-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Após, caso os réus não constituam advogado ou apresentem 

resposta à acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações 

acerca da aplicação do art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 676879 Nr: 8646-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA DA SILVA ROCHA, LUCIENE OLIVEIRA 

LIMA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O

 Tratam-se os autos de prisão em flagrante delito em desfavor de Célia da 

Silva Rocha e Luciene Oliveira Lima Almeida para apurar a suposta prática 
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do delito de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput da Lei nº 

11.343/06. Breve relatoAportou, nesta data, decisão liminar exarada nos 

autos do HC nº 1010636-98.2018.8.11.0000, no qual fora concedida à 

ordem para estender a liminar concedida nos autos do HC nº 

1008505-53.2018.811.0000, em favor da autuada Célia, para substituir a 

prisão preventiva por cautelares diversas da prisão, também em favor da 

autuada Luciene Oliveira Lima Almeida, com as seguintes medidas 

cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e 

condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar 

atividades civis; 2) proibição de manter contato com a coindiciada Célia da 

Silva Rocha; 3) não se ausentar da Comarca, sem autorização prévia 

judicial, ressalvadas a dispensa de qualquer delas e sem prejuízos de 

outras por este juízo, sob pena de revogação do benefício.Deste modo, 

deverá ser observada pela autuada as seguintes condicionantes:I – 

Juntada de comprovante de endereço;II – Assinatura do termo de 

compromisso para: a) comparecimento mensal em Juízo, para informar e 

justificar suas atividades civis;b) proibição de manter contato com a 

coindiciada Célia da Silva Rocha;c) não se ausentar da Comarca, sem 

autorização prévia judiciald) comparecimento a todos os atos 

processuais;e) não mudar de residência sem prévia autorização;III – 

Expeça-se o competente alvará de soltura, independente de nova 

conclusão observada as cautelas de praxe em favor da autuada Luciene 

Oliveira Lima Almeida.IV – Presto, nesta data, por ofício (96/2018/GAB), as 

informações requisitadas.V – Baixo os autos acompanhados do ofício de 

informações.VI – Considerando que já aportaram neste juízo os autos de 

inquérito policial, correlato a este auto de prisão em flagrante, código 

678429, após as baixas e anotações, translade-se cópia desta decisão 

àqueles e remetam-se estes autos ao arquivo, com as devidas cautelas 

de praxe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 675012 Nr: 6936-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES, KELLY 

BEATRIZ NERIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT, SILVANA PAULA GOMES - OAB:37.682/GO

 Trata-se ação penal promovida pelo Ministério Público em desfavor de 

Suelen Daiane Karine Dias Alves e Kelly Beatriz Neris de Souza para 

apurar a suposta prática do delito de tráfico de drogas previsto no artigo 

33, caput da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do Código Penal. Breve relato.

 Aportou, nesta data, acórdão nos autos do HC nº 

1007768-50.2018.8.11.0000, no qual fora concedida à ordem para 

substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor da 

denunciada Suelen Daiane Karine Dias Alves, 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 SUELEN DAIANE KARINE DIAS 

ALVES, 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 Suelen Daiane Karine Dias Alves.

III – Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento 

anteriormente designada.

IV – Intime-se a defesa e dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 642365 Nr: 3764-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR FRANCISCO BARBOSA, NEDENIR DE 

SOUZA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

21 de Setembro de 2018, às 16:27:56

Comprovante de Comunicação à Justiça Eleitoral

Documento emitido para LUCIANA CORRÊA LOPES RIBEIRO (5VRCRIM) em 

21/09/2018, às 16:27:56

CONDENAÇÃO CRIMINAL - Nº: 21171/2018 Comunicado em: 21/09/2018 

16:27:47

Nome Sexo Título Eleitoral

DEVANIR FRANCISCO BORBOSA Masculino Não Informado

Data de Nascimento Município de naturalidade Nacionalidade

08/05/1978 PORECATU - PR BRASILEIRA

Nome da Mãe Nome do Pai

QUITERIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO JOAQUIM FRANCISCO BARBOSA

Órgão comunicante Usuário

5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT LUCIANA CORRÊA LOPES 

RIBEIRO

Incidência penal

ART. 33 CAPUT E ART.40 VI AMBOS DA LEI 11343/06

Pena imposta

06 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 680 

DIAS-MULTA.

Trânsito em julgado Número dos autos Número dos autos de execução

22/03/2018 3764-57.2016.811.006

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676217 Nr: 8066-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES DA SILVA, JOZIMAR 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Jozimar Ferreira de 

Souza, pela prática, em tese do disposto no artigo 14, da Lei 10.826/03 (1° 

Fato), e artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (2° Fato), c/c artigos 69 e 61, 

inciso I, ambos Do Código Penal e em desfavor de Daniel Rodrigues da 

Silva, pela prática, em tese do disposto no artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06 (2° Fato) e artigo 12, da Lei 10.826/03 (3° Fato) c/c artigos 69 e 

61, inciso I, ambos do Código Penal.

 A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos 

de entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, 

aplicando-se aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifiquem-se os acusados para, em 10 dias, apresentarem as defesas 

escritas, devendo ser questionados se possuem advogados constituídos 

e condições de constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o 

Defensor Público atuante nesta vara, devendo ser intimado para 

apresentar a defesa, independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

V – Ademais, consoante cediço, os aparelhos telefônicos têm sido 

comumente usados para a prática do comércio espúrio de drogas, então 

inequívoco a necessidade de se conhecer os registros contidos nos 

aparelhos celulares apreendidos de posse do denunciado em questão. 

Razão qual DETERMINO seja oficiada à DD. Autoridade Policial responsável 

pelas investigações, a fim de que encaminhem os aparelhos à POLITEC 

para extração de dados, com posterior envio do respectivo laudo a esse 

juízo. Após a apresentação do laudo, dê-se nova vista ao Ministério 

Público.

VI – Por fim, extrai-se cópia integral da denúncia após, oficie-se e 

remeta-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal, desta Comarca, informando dos 

novos fatos delituosos praticados pelos acusados supracitados.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675618 Nr: 7517-51.2018.811.0064

 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): KAUANA ABADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Kauana Abade de 

Oliveira dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, com 

causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 

11.343/06.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se a acusada para, em 10 dias, apresentar defesa escrita, 

devendo ser questionada se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimada para apresentar defesa, 

independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674164 Nr: 6181-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES APOENA FONSECA DE SOUZA, 

WALISON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Thales Apoena Fonseca 

de Souza, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 

nº 11.343/06 c/c art. 61, inc. I do CP e Walison Rodrigues Dias de 

Andrade, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 

nº 11.343/06 c/c art. 307 e arts. 61, inc. I e 69, ambos do CP.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifiquem-se os acusados para, em 10 dias, apresentarem defesa 

escrita, devendo serem questionados se possuem advogado constituído e 

condições de constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o 

Defensor Público atuante nesta vara, devendo ser intimado para 

apresentar defesa, independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Defiro a pretensão aduzida no item VIII da cota de fls. 69-72, eis que, 

consoante cediço, os aparelhos telefônicos têm sido comumente usados 

para a prática do comércio espúrio de drogas, então inequívoco a 

necessidade de se conhecer os registros contidos no aparelho celular 

apreendido de posse do denunciado em questão, razão qual determino 

seja oficiada à DD. Autoridade Policial responsável pelas investigações, a 

fim de que encaminhe o aparelho à POLITEC para extração de dados, com 

posterior envio do respectivo laudo a esse juízo.

 V - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675431 Nr: 7341-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ANDRADE FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Wesley Andrade 

Fagundes, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 

40, inc. VI, ambos da lei 11.343/06.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se o acusado para, em 10 dias, apresentar defesa escrita, 

devendo ser questionado se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimado para apresentar defesa, 

independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Defiro a pretensão aduzida à fl. 39, eis que, consoante cediço, os 

aparelhos telefônicos têm sido comumente usados para a prática do 

comércio espúrio de drogas, então inequívoco a necessidade de se 

conhecer os registros contidos no aparelho celular apreendido de posse 

do denunciado em questão, razão qual determino seja oficiada à DD. 

Autoridade Policial responsável pelas investigações, a fim de que 

encaminhe o aparelho à POLITEC para extração de dados, com posterior 

envio do respectivo laudo a esse juízo.

 V - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675620 Nr: 7519-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA ROCHA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Luana Rocha de França, 

dando-a como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. V, 

ambos da Lei nº 11.343/06.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se a acusada para, em 10 dias, apresentar defesa escrita, 

devendo ser questionada se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimado para apresentar defesa, 

independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679217 Nr: 10790-38.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Designo para o dia 05 de outubro de 2018, às 13h30min, audiência de 

transação.

 II – Intime-se o réu.

III – Dê-se ciência ainda ao D. Defensor Público para, havendo 

necessidade, intervir em favor do réu, conforme o postulado da ampla 

defesa e do contraditório, que justifica inclusive a criação da instituição 
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Defensoria Pública, que não se limita a atuação do hipossuficiente, art. 3º, 

IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 80/94.

IV – Dispensada a intimação das partes no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

 V – Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679113 Nr: 10686-46.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MIRANDA PARANÁ, ALEXANDRE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 I – Designo para o dia 05 de outubro de 2018, às 13h30min, audiência 

para interrogar os réus.

 II – Intime-se e requisitem-se os réus.

III – Dê-se ciência ainda ao D. Defensor Público para, havendo 

necessidade, intervir em favor dos réus, conforme o postulado da ampla 

defesa e do contraditório, que justifica inclusive a criação da instituição 

Defensoria Pública, que não se limita a atuação do hipossuficiente, art. 3º, 

IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 80/94.

IV – Dispensada a intimação das partes no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

 V – Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678905 Nr: 10484-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA MARTINS PEREIRA, CARLOS JUNIOR 

MARQUES EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 I – Designo para o dia 05 de outubro de 2018, às 13h40min, audiência 

para interrogar os réus e oitiva das testemunhas.

 II – Intime-se e requisitem-se os réus e as testemunhas.

III – Dê-se ciência ainda ao D. Defensor Público para, havendo 

necessidade, intervir em favor dos réus, conforme o postulado da ampla 

defesa e do contraditório, que justifica inclusive a criação da instituição 

Defensoria Pública, que não se limita a atuação do hipossuficiente, art. 3º, 

IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 80/94.

IV – Dispensada a intimação das partes no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

 V – Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679293 Nr: 10863-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:OAB/MT 6174

 I – Designo para o dia 05 de outubro de 2018, às 13h35min, audiência 

para oitiva das testemunhas.

 II – Intime-se as testemunhas.

III – Dê-se ciência ainda ao D. Defensor Público para, havendo 

necessidade, intervir em favor dos réus, conforme o postulado da ampla 

defesa e do contraditório, que justifica inclusive a criação da instituição 

Defensoria Pública, que não se limita a atuação do hipossuficiente, art. 3º, 

IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 80/94.

IV – Dispensada a intimação das partes no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

 V – Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 675065 Nr: 6984-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA, 

THIAGO CESAR SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEJALMA FERREIRA DOS SONTOS - OAB:12.062, 

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação dos advogados dos reus Dr. DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS e Dr. ARY DA COSTA CAMPOS da designação da audiencia 

para o dia 01/10/2018 as 15:40 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675065 Nr: 6984-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA, 

THIAGO CESAR SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEJALMA FERREIRA DOS SONTOS - OAB:12.062, 

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT

 1. Relatório.Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em 

desfavor de José Augusto Barbosa de Sousa e Thiago Cesar Silveira da 

Silva, pela suposta prática do ilícito penal descrito no art. 33, caput da Lei 

nº 11.343/06.Dispositivo.I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios 

de autoria e materialidade. II – INDEFIRO os pedidos de revogação de 

prisão preventiva dos denunciados, vez que não houve alteração fática 

ou jurídica que embasasse os pedidos.III – Designo para o dia 01 de 

outubro de 2018, às 15h40min, para realização de audiência de instrução 

e julgamento.IV – Intimem-se e requisitem-se os réus presos.V – 

Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º).VI – Intime-se a defesa e o Ministério 

Público quanto a esta decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622431 Nr: 5471-31.2014.811.0064

 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): WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 [...] 3. Dispositivo.I – Afasto a preliminar arguida pela defesa, pelos 

motivos acima mencionados.II – Considerando que as alegações da 

defesa não detêm condições de levar a absolvição sumária nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal ou a desclassificação do crime 

pelo artigo 28 da Lei 11.343/06 ou demonstram ser desnecessária a 

instrução criminal, designo para o dia 23 de outubro de 2018, às 16h00min 

horas (MT), audiência de instrução e julgamento.III – Intime-se e 

requisite-se o réu.IV - Requisitem-se/intimem-se as testemunhas, restando 

autorizada a expedição de missivas. V – Intime-se a defesa e o Ministério 

Público quanto a esta decisão.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672768 Nr: 4997-21.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICIA DORIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DOS REIS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime - se a requerente, por seu patrono, a comparecer na Audiência de 

Conciliação aprazada para o dia 12/11/2018 às 15h00min, que ocorrerá no 

CEJUSC/Rondonópolis/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635283 Nr: 6504-22.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado MARCOS ANTÔNIO PAULINO, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de 

prisão simples, em relação ao delito de vias e fato e 01 (um) ano 04 

(quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa em relação ao 

crime de furto, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do 

Código Penal), já observada à regra do Artigo 387, § 2º, do Código de 

Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se 

impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665429 Nr: 13722-33.2017.811.0064

 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: CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN 

- OAB:3615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13392/MT

 ISTO POSTO, considerando a inércia da parte requerente, que não 

promoveu os atos necessários para o prosseguimento do feito JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e determino o 

ARQUIVAMENTO dos autos e faço com fulcro no Artigos 102 § único e 

485, IV, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais, sem verba honorária uma vez que 

a angularização não se aperfeiçoouApós o trânsito em julgado e, pagas 

eventuais custas, cancele-se a distribuição e arquive-se com as cautelas 

de praxe (Artigo 290 Código Processo Civil e 2.14.2.1 da Consolidação 

das Normas Gerais da Justiça do Estado do Mato Grosso – 

CNGC).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 

de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 650557 Nr: 222-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON SILVA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19363

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON SILVA DE FREITAS, Cpf: 

02716363196, Rg: 1707341-3, Filiação: Devair Nogueira de Freitas e Maria 

de Fatima da Silva, data de nascimento: 26/04/1987, brasileiro(a), natural 

de Rondonopolis-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 3426-5749. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 5 dias, indique novo advogado para efetuar sua defesa, ou, 

no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta 

será nomeada para prosseguir em sua defesa.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de fls. 163. 

Com efeito, proceda-se à intimação do réu por edital para constituir 

advogado.Após, decorrido o prazo para a intimação, retornem-me os 

autos conclusos.Às providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de 

Setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 20 de setembro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666545 Nr: 14653-36.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO HENRIQUE NUNES ANDRE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO HENRIQUE NUNES ANDRE 

SANTOS, Cpf: 10528098632, Filiação: Marinalva Nunes e Julio Henrique 

dos Santos, data de nascimento: 19/02/1992, brasileiro(a), natural de Belo 

Horizonte-MG, frentista, Telefone (66)99650-2874. 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.

Despacho: Código: 666545Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 91.Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de Setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 20 de setembro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 631938 Nr: 3944-10.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADMILSON ALVES DA SILVA, Cpf: 

53741170178, Rg: 826339, Filiação: Júlia Cassiano da Silva e Antônio 

Alves da Silva, data de nascimento: 06/04/1971, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), contador, Telefone (66) 9645-8266. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU ADMILSON ALVES DA SILVA, ACIMA 
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QUALIFICADO, PARA COMPARECER NESTE JUÍZO, NO DIA 08 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÁS 16H30MIN., A FIM DE SER INTERROGADO.

Resumo da Inicial: "...O Ministério Público denuncia Admilson Alves da Silva 

como incurso no art. 129, § 9º, CP, c/c o art. 5º, ll, Lei 11.340/06..."

Despacho/Decisão: Código: 631938Vistos etc. Cumpra-se o despacho de 

fls. 58.Ademais, aguarde-se a realização da audiência aprazada para o 

dia 08/11/2018, às 16h30min. Às providências. Rondonópolis, 27 de 

Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 21 de setembro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 904362 Nr: 6648-77.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTENY FERREIRA CASTIAS, NORMADE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, A. H. DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23615-MT

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido formulado às fls. 38/41 para 

LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA CRIMINAL, o bem apreendido 

consistente no conjunto veicular TRA/C. TRATOR/CAB. EST, marca/modelo 

SCANIA/G 360 A 4X2, cor branca, placa OHP-2336/RO, ano/modelo 

2015/2015, Renavam 1065966625, chassi 9BSG4X200F3880044 e CRG/S. 

REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO REB/SCHIFFER SSC2E CA, COR 

CINZA, PLACA OHU-1086/RO, ANO/MODELO 2015/2016, RENAVAM Nº 

1070243423, CHASSI 94U071020GS100056, em favor da proprietária A. 

H. DAS CHAGAS -ME, ou pessoa por ela autorizada, na forma da lei. 

Encaminhe-se cópia desta decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 860413 Nr: 3301-70.2017.811.0003

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA ME, 

ALDO MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR VINICIUS DOS SANTOS 

CRISPIM - OAB:360.244-SP

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o indiciado ALDO MAIA, na pessoa de seu advogado Dr.HUGO 

VINICIUS DOS SANTOS CRISPIM, OAB/SP-nº 360.244, para comprovar nos 

autos o cumprimento da contraproposta apresentada na audiência 

realizada em 28/09/2017 e aceita pelo Ministério Público, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895462 Nr: 3683-29.2018.811.0003

 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): EMILIO CASSIANO OSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA DA SILVA COSTA - 

OAB:23320/OAM-MT

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o Autor do Fato EMILIO CASSIANO OSSANI ME, na pessoa de 

sua advogada Dra. MÔNICA DA SILVA COSTA dos termos da Cota 

ministerial de fls.52 seguir: O Minstério Público está impossibilitado de 

analisar a contraproposta formulada pela transportadora proprietária do 

veículo, pois até o momento não trouxe a receita mensal de sua atividade 

que seria facilmente demonstrado com um extrato de sua conta bancária. 

Portanto, pela intimação da ivestigada para trazer aos autos a 

documentação faltante ou recolhimento dos valores propostos para 

reparação do dano e transação penal(que pode ser dar de forma 

parcelada), sob pena de oferecimento da denúncia, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902392 Nr: 6090-08.2018.811.0003

 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): JOSE DE JESUS SILVA, K M PEDROSO & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal 

apreendido nestes autos, consistente em 20,6538m3, de madeira serrada 

em caibro e viga, da essência florestal Goupia Glabra (Cupiuba), e 

determino a sua doação à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 

SEMMA, na pessoa do Secretário Municipal de Meio Ambiente, para 

exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo prestar contas 

nos autos acerca da destinação do referido produto florestal, no prazo de 

60 (sessenta) dias. A expedição do termo de doação fica condicionada à 

avaliação do produto florestal a ser realizada pela Oficiala de Justiça 

deste Juízo, em conjunto com os Policiais Ambientais do Núcleo de 

Policiamento deste Juizado Volante Ambiental-JUVAM, no prazo de 05 

(cinco) dias. Com a juntada do auto de avaliação da madeira, depreque-se 

a realização da audiência de conciliação para reparação civil do dano 

ambiental e transação penal, na forma proposta pelo Ministério Público às 

fls. 39-v/40.Sobre o pedido formulado pelo Secretário Municipal de Meio 

Ambiente/SEMMA à fl. 65, ouça-se o Ministério Público. Encaminhe-se 

cópia desta decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 236/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando que a servidora Rosimeiry Moraes Nunes, matrícula nº 

11493, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Administrativa II, estará 

afastada de suas funções por motivo de férias, no período de 17/09/2018 

a 26/09/2018;

 Considerando ainda, usufruto de folgas compensatórias, pela referida 

servidora, nos dias 27 e 28.09.18;

RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora Rosely Suber, Técnica Judiciária 

PTJ, matrícula 4114, para exercer o cargo de Gestora Administrativa II, no 

período de 18/09/2018 a 28/09/2018, na Central de Administração do 

Fórum da Comarca de Sinop, revogando as disposições em contrário.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop-MT, 24 de setembro de 2018.

 ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS

 Juíza Diretora do Foro de Sinop

PORTARIA N. 237/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Portaria de nº 232/2018-cnpar, que Lota o servidor 

Anderson Carlos Alves Botin, matrícula 20635, Analista Judiciário-PTJ, na 

Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca de Sinop, a partir de 

13.09.2018 ;
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RESOLVE:

RETIFICAR, em parte, a portaria, onde Lê-se: "Sinop, 19 de fevereiro de 

2018", Leia-se: "Sinop, 11 de setembro de 2018".

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 24 de setembro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012124-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CUSTODIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005886-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIA ALVES GOMES SOUZA (AUTOR(A))

ARIONALDO OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLER GONCALVES DE JESUS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1005886-08.2018.8.11.0015 

ODILIA ALVES GOMES SOUZA e outros MILLER GONCALVES DE JESUS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) 

Aviso(s) de Recebimento (AR) que se encontra(m) nestes autos no(s) 

ID(s).( 15504707 ). Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005102-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO(A))

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

VANESSA SMAIL DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE PRIMAO (REQUERIDO)

RICARDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERENTE 

PARA, NO PRAZO LEGAL, RECOLHER A DILIGÊNCIA MARGEADA DO SR. 

(A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO ID Nº 13308217.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006486-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON LENZ (AUTOR(A))

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1006486-29.2018.8.11.0015 

EDERSON LENZ SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, 

remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Aviso(s) de Recebimento (AR) que se 

encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 15505467 ). Sinop/MT, 24 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente JADER DE SOUZA SANTOS 

JUNIOR Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012934-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

MURILO BOSCOLI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

ARMANDO MICELI FILHO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO as partes/advogados, parano prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008426-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. LOPES TACAIAMA - EIRELI - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1008426-29.2018.8.11.0015 

BANCO DO BRASIL S.A J. C. LOPES TACAIAMA - EIRELI - EPP 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) 

Aviso(s) de Recebimento (AR) que se encontra(m) nestes autos no(s) 

ID(s).( 15506424 ). Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007654-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO BEHLING (RÉU)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1007654-66.2018.8.11.0015 

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL OTAVIO BEHLING e outros 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que querendo e no prazo de 15(quinze) 

dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).( 15415289 ). Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Gestor de 
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Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007963-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

PRISCILA RAFAELHE ANDRADE TORRES (REQUERENTE)

R. A. R. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

WILZA APARECIDA LOPES SILVA (ADVOGADO(A))

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1007963-24.2017.8.11.0015 

PRISCILA RAFAELHE ANDRADE TORRES e outros CENTRAL NACIONAL 

UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do 

Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que 

querendo e no prazo de 15(quinze) dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 9625872). 

Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente JADER DE 

SOUZA SANTOS JUNIOR Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002359-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDERLEI ROSANELI (REQUERENTE)

LEONARDO PERIM DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002864-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

VALDECI FLORENTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1002864-39.2018.8.11.0015 

VALDECI FLORENTINO DE OLIVEIRA ITAU UNIBANCO S.A. e outros 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que querendo e no prazo de 15(quinze) 

dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ou manifestar face sua 

ausência, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 15509889, 

15510205). Sinop/MT, 24 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente 

JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001740-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDIO BARDINI (EXECUTADO)

CARLOS TAVARES DE MIRANDA (EXECUTADO)

MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP AV. PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 PROCESSO 1001740-55.2017.8.11.0015 

MOCELLIN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA CARLOS 

TAVARES DE MIRANDA e outros (2) IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do 

Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE 

PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) devolução da carta precatória 

que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 12526014 ). Sinop/MT, 24 

de setembro de 2018. Assinado Digitalmente JADER DE SOUZA SANTOS 

JUNIOR Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004092-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO HENRIQUE SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, 

haja vista o decurso de prazo da suspensão do feito requerido no ID 

10758153, sob pena de extinção e arquivamento..

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007075-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013318-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A 

(REQUERENTE)

FERNANDO HENRIQUE ZANONI E FEDEGER (ADVOGADO(A))

RAFAEL SIMIAO ABREU FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ABEL DE SOUZA LEMOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, 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). § 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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1008723-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BARAO DUARTE (RÉU)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

BARAO DUARTE & CIA LTDA - EPP (RÉU)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1008723-70.2017.8.11.0015; 

Certifico que os Embargos Monitórios apresentados no ID 9441228 foram 

apresentados no prazo legal. Nos termos da Legislação vigente e do 

provimento 56/2007-CGJ/MT, INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre os Embargos Monitórios. 

SINOP, 24 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007044-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

ILZA MADALENA MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1007044-35.2017.8.11.0015; 

Certifico que a contestação apresentada no ID 9648604 é tempestiva. Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ-MT, INTIMO o 

advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação. SINOP, 24 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: 1008850-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROMANZINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 126,00 (cento e 

vinte e seis reais) referente ao ressarcimento de diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, conforme certidão de ID 9979784, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008065-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE (AUTOR(A))

PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR LUIZ VALIATI (RÉU)

SIMONE VALIATI (RÉU)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIS VALIATI (RÉU)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

NOELI CRESTANI VALIATI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1008065-46.2017.8.11.0015; 

Valor causa: $243,000.00; Certifico que a contestação apresentada nos 

ID's 10262988, 10262993, 10263001, 10263006 e 10263012 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 24 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI (EXECUTADO)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois reais) + 

acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, 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). § 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011629-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR EISELE SALVADOR (EXECUTADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

LEONOR EISELE SANGALETTI (EXECUTADO)

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (EXECUTADO)

PEDRO JOSE SANGALETTI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO ID Nº 

15522326.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011825-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEDIO LUIZ DASSI (EXECUTADO)

ALFA AUTO CENTER EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a devolução das cartas de citação pela alínea 

"mudou-se", conforme ID's 11410075 e 11409615.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002464-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES MARIA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA (ADVOGADO(A))

DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1013197-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

ARCH MOBILLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SENIOR SISTEMAS SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1013197-84.2017.8.11.0015; 

Certifico que a contestação e a reconvenção apresentadas no ID 

11760241 são tempestivas. Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ/MT, INTIMO o advogado da parte autora para 

impugnar a contestação, bem como para contestar a reconvenção. SINOP, 

24 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009726-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA RIBEIRO PESSOA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de decurso de prazo de ID 15526215.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009199-74.2018.8.11.0015

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:

ANA CLEIDE CONCEICAO DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009199-74.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ANA CLEIDE 

CONCEICAO DA FONSECA Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto 

de constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta 

não se consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de 

extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, 

inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento 

das custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e consequente extinção do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 24 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009273-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR MENDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

RUBER MARCELO SARDINHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON MORALES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009273-31.2018.8.11.0015 REQUERENTE: GUIOMAR 

MENDES DE CARVALHO REQUERIDO: RAMON MORALES NETO Vistos 

etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. 

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos. Intimem-se. Sinop - MT, 24 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 268240 Nr: 8566-51.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MASSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/ 18473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

21442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. BV Financeira S/A. – C. F. I. ingressou com ação de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente em face de Odair Masson 

Barbosa, ambos qualificados, em virtude de inadimplemento de obrigação 

do mutuário. Mútuo garantido por alienação fiduciária do objeto da lide, nos 

termos da cópia inclusa do instrumento contratual, anexado à p. 14, 

incorrendo em mora, conforme protesto do título de p. 17.(...). Isto posto, 

com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 487, inciso 

I, do CPC, julgo procedente a pretensão, a declarar consolidada a posse e 

a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

ora autor, cumprindo o explicitado no parágrafo anterior, confirmando a 

liminar deferida, que torno definitiva. Condeno a parte requerida a pagar as 

custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

que arbitro em 10%, do valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 82, 84 

e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Por fim, proceda-se 

a baixa da restrição judicial lançada via sistema renajud no prontuário do 

veículo objeto do contrato em questão à p. 25. Interposto recurso de 

apelação, independentemente da 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. 
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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.: 114044 Nr: 6789-75.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBNA DORK PEREIRA ROSA THOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 "Vistos etc.(...) O cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, 

a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Cite-se os executados, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 

o valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do aludido Codex. Na hipótese de não 

pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor meirinho (salvo 

se depender de conhecimentos técnicos especializados, hipótese em que, 

certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos honorários 

respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Se os 

executados resolverem impugnar a execução deverão efetivá-la em 15 

dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso. FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de 

execução no valor de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 

85, § 2.º e § 8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159090 Nr: 6372-54.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Vistos etc.

Pedido de levantamento de valores requerido à p. 307, que defiro, por meio 

de alvará judicial, devendo a transferência ser realizada na conta 

informada, respeitadas as devidas comunicações e prazos exigidos pelo 

Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

No mais, prossiga a parte exequente com o feito em 05 dias, requerendo o 

que for de direito, cientificada de que seu silêncio será interpretado como 

quitação da dívida e consequente extinção do processo pelo pagamento, 

de acordo com o art. 924, inciso II, do CPC.

Expeça-se alvará.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 315107 Nr: 17702-38.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO PRETO LAMINADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES LUIZ - 

OAB:OAB/PR 43.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro o cumprimento de sentença suscitado. Para tanto, 

cite-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o 

tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a contar 

esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado.Não cumprida espontaneamente a r. sentença no aludido 

prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% 

sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação principal, nos termos do art. 523, 

§ 1.º, do aludido Codex.Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta 

desde logo pelo senhor meirinho (salvo se depender de conhecimentos 

técnicos especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será 

nomeado avaliador), cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser 

avaliada, serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte 

exequente e carreados à parte executada ao final. Da penhora e da 

avaliação deve ser desde logo intimada a parte devedora, e desta última 

também a parte exequente. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte exequente a indicá-los, procedendo-se 

conforme tópico anterior.Se a parte executada resolver impugnar a 

execução deverá efetivá-la em 15 dias, a contar da intimação da penhora 

e avaliação, hipótese em que deverão os autos vir conclusos para 

recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra 

não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para 

contrariá-la no mesmo lapso.Fixo desde já os honorários advocatícios 

nesta sede em 10% sobre o valor exequendo, acaso não efetuado o 

pagamento pela parte executada no referido prazo quinzenal, na esteira 

dos arts. 85, § 2.º e § 8.º, e 523, § 1.º, ambos do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 110425 Nr: 2799-76.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO APARECIDO DINIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:OAB/MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pretende a parte exequente pesquisa online, por meio do 

sistema INFOJUD, de modo a obter as últimas cinco declarações de 

imposto de renda, para localização de bens do executado. É cediço que 

tais diligências pela via manejada se trata de medida extrema e de caráter 

sigiloso, exigindo a devida cautela para tanto. Pois bem, no caso dos autos 

o executado manteve-se inerte durante todo o decorrer processual, 

embora devidamente instado a se manifestar. O Código de Processo Civil, 

em seu art. 6.º, preceitua que deve haver cooperação entre as partes, 

para que haja entrega da efetiva prestação jurisdicional, de maneira 

satisfativa. Dessa feita, sendo inexitosa medidas outrora tomadas, o 

magistrado poderá lançar mão das ferramentas à sua disposição, a fim de 

que garanta a prestação jurisdicional. Com efeito, defiro a pesquisa online 

pretendida pela parte exequente, de modo a buscar bens em nome da 

parte executada pelo sistema INFOJUD, através da última declaração de 

imposto de renda. Com a resposta, determino que as informações 

oriundas da Receita Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará 

a correr em segredo de justiça, devendo a secretaria proceder com o 

necessário para identificação visual de tal condição. Após, cumpridas as 

diligencias retro, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Acaso 

permanecer inerte, determino desde logo o arquivamento administrativo 

dos autos, excluindo-o do rol dos feitos ativos até pronunciamento da 

parte exequente ou ocorrência da prescrição intercorrente. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 199960 Nr: 2637-08.2014.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIECDML, MTHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 139, 

pronuncie-se a parte exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180218 Nr: 1026-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDDAPL-M(M, JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 181, 

pronuncie-se a parte exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 337559 Nr: 14465-59.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ROPELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CANAVERDE 

STROGULSKI DE ALMEIDA - OAB:22392/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. A parte embargante pugna pela concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custas e despesas do processo, sob risco de 

comprometer o seu sustento e o de sua família. Todavia, na linha do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, 

convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. Isso 

porque há informes razoáveis de que pode não ser o caso. Qualificou-se 

como agricultor, cuja causa de pedir sinaliza ser dono e possuidor de 150 

hectares, com inúmeras benfeitorias, componente de uma gleba maior de 

634 hectares avaliada esta em R$ 20.940.700,00, a significar que a área 

acima defendida vale algo em torno de R$ 4.954.424,00. Demais, revelou 

ter movido ação na Comarca de Sorriso, em 2017, embora de modo 

estranho citando que seria neste, até declinou o n.º 

1003332-59.2017.8.11.0040, a qual foi regularmente preparada, também o 

distanciando do conceito de hipossuficiente. Conquanto tenha desistido da 

ação, conforme petição de p. 54, protocolada nesta data, pedido urgência, 

em vista de leilão do bem de raiz citado marcado para amanhã, o 

pressuposto processual do preparo da causa deve ser resolvido 

previamente, em vista do princípio da causalidade. O que obviamente 

antecede a análise da desistência, como se daria de todo jeito com a 

inicial. Isto posto, intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de indeferimento do 

pedido, ou desde logo prepará-la, vindo os autos imediatamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125046 Nr: 4259-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 50, pelo prazo de 180 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de 

direito.

Acaso permanecer inerte, determino desde logo o arquivamento 

administrativo dos autos, excluindo-o do rol dos feitos ativos até 

pronunciamento da parte requerente ou ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172891 Nr: 7960-62.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALFLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO CARLOS MARONEZZI, CÉLIA DA 

SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 Vistos etc.

Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 123, intime-se a 

parte exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito.

Acaso permanecer inerte, determino desde logo o arquivamento 

administrativo dos autos, excluindo-o do rol dos feitos ativos até 

pronunciamento da parte exequente ou ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 121886 Nr: 1045-65.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENILIA BONATO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELICE DE SOUZA, VALDIR LUCIANO, 

ELDINEI CLARA SEIDEL LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B, 

JOÃO CARLOS GALLI - OAB:OAB/MT4661

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

Acaso permanecer inerte, determino desde logo o arquivamento 

administrativo dos autos, excluindo-o do rol dos feitos ativos até 

pronunciamento da parte requerente ou ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 78455 Nr: 6822-70.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ARRUDA PINTO, JÚLIO ALBERTO 

PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS 

- OAB:13079/MT

 Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente à p. 145, 

uma vez que, consoante exegese do comando do art. 921, inciso III, do 

CPC, a ausência de bens penhoráveis da parte executada enseja na 

suspensão da execução. Destarte, em observância aos princípios da 

segurança jurídica e da duração razoável do processo, tenho que é 

vedada a suspensão da marcha processual por prazo indefinido, razão 

pela qual o feito ficará suspenso até que os bens sejam encontrados ou 

até que seja verificada a prescrição intercorrente da pretensão 

executória. Portanto, para não desviar as estatísticas dos processos, 

determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, sem baixa 

no distribuidor, onde permanecerá até ulterior manifestação da parte 

exequente ou a ocorrência da prescrição intercorrente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 30849 Nr: 1405-44.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB: MT/10.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 254, intime-se a 

parte autora para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o 

que entender de direito.

 Defiro a juntada do substabelecimento de p. 257. Anote-se para fins das 

intimações de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169300 Nr: 4290-16.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM, CDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, DANIEL DE FREITAS PICCININI - OAB:43434/PR, GILCENO CALEFFI 

- OAB:19010/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 318, pelo prazo de 06 

meses, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de 

direito.

Acaso permanecer inerte, determino desde logo o arquivamento 

administrativo dos autos, excluindo-o do rol dos feitos ativos até 

pronunciamento da parte requerente ou ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2398 Nr: 719-28.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. CAMPOS INDÚSTRIA LTDA, MARCIOLINO 

PEREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, defiro o pedido de suspensão da execução conforme autoriza o 

art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo máximo de 01 ano, já que a parte 

exequente não estipulou prazo menor, a fim de que sejam encontrados 

bens de propriedade dos executados passíveis de penhora. Processo a 

ser remetido ao arquivo provisório.Com a suspensão do processo, de 

acordo com o § 1º do aludido dispositivo, sobrestado também resta o 

curso da prescrição. Decorrido o prazo acima assinalado sem indicação 

de bens dos executados, mantenha-se o feito em arquivo provisório, a ser 

desarquivado a qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, 

quando indicados ou localizados bens a penhora (CPC, art. 921, §§ 2º e 

3º). Vencido o referido prazo de 01 ano sem manifestação da parte 

exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente, 

conforme o mesmo art. 921, § 4º, do CPC.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171856 Nr: 6814-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, CAMILA 

CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274-PR, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 

4482

 Isto posto, rejeito as preliminares, para, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgar improcedentes os pedidos formulados pelo 

Espólio de Sabino Ademir Calgaro, representando pela inventariante Camila 

Correa de Almeida, nestes embargos à execução ajuizados em face de 

Banco CNH Capital S/A. Revogo o conferido efeito suspensivo da 

execução apensa, já que improcedentes estes embargos. Condeno a 

parte embargante a pagar as custas e as despesas processuais, além 

dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo estes em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, a teor dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I 

a IV, 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 contrarrazoar no 

prazo de 15 dias. Vencido o prazo, com ou sem elas, sem efeito 

suspensivo, nos termos do art. 1.012, inciso III, do CPC, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.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, 

translade-se cópia desta sentença para os apensos autos n° 

4951-92.2012811.0015 - cód. 169930, arquivando-se estes, a serem 

desapensados, seguindo-se lá a execução, inclusive quanto às verbas 

sucumbenciais pendentes nestes autos fixadas.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169930 Nr: 4951-92.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO JÚNIOR PICCINI, SABINO ADEMIR 

CALGARO - ESPÓLIO, CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT

 Isto posto, defiro o pedido de substituição processual, em razão da 

cessão de crédito realizada entre as partes Banco CNH Industrial Capital 

S/A e Gustavo Camilotti. Logo, proceda-se a retificação na capa dos autos 
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para constar o nome da parte requerente Gustavo Camilotti.Dando 

continuidade a execução. 1) Intime-se o espólio de Sabino Ademir Calgário 

na pessoa do inventariante Camila Correa Almeida Ferreira do auto de 

penhora e avaliação do imóvel rural realizada no processo (p. 65/69).2) D’ 

outro lado, manifeste-se a parte exequente, em 10 dias, nos termos do art. 

876 e seguintes do CPC, a respeito do seguinte: a) Atualizar o valor do 

débito;b) Se pretende que seja realizada nova avaliação do imóvel, 

conforme requerido à p. 99;c) Se tem interesse em adjudicar o bem;d) Não 

havendo interesse na adjudicação, se pretende alienação por iniciativa 

própria;e) Acaso permanecer silente ou não pretender a alienação por 

iniciativa própria, se prefere a alienação por intermédio de corretor, 

devendo indicá-lo ou leiloeiro público, ambos credenciados no TJMT.f) 

Manifestar o que mais for de seu interesse. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008133-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

MURILO BOSCOLI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NASCIMENTO FAGUNDES (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008133-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MAPOL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RÉU: FABIO 

NASCIMENTO FAGUNDES Vistos etc. Ação de indenização por danos 

morais, com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, aforada 

por Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. – ME., em face de Fábio 

Nascimento Fagundes, ambos qualificados. Alegou se tratar de empresa 

que atua no ramo da construção civil, tendo ganhado, em 2015, processo 

de licitação para construção do condomínio horizontal denominado “Portal 

do Servidor”, neste município, podendo comercializar as unidades com os 

servidores municipais, estaduais e federais. Relatou que a parte requerida 

adquiriu inicialmente três unidades, sendo: a) unidade autônoma nº 09 da 

quadra 06; b) unidade autônoma nº 10 da quadra 05; c) e unidade 

autônoma nº 11 da quadra 06. Todavia, as duas últimas foram trocadas 

pela unidade nº 20 da quadra 09, esta mais ampla. Aduziu que o prazo de 

entrega da unidade nº 09 da quadra 06 era para fevereiro/2018 e a 

unidade nº 20 da quadra 09 para 31/08/2018, mas com cláusula de 

carência por atraso de até 180 dias, a projetar entrega para 

fevereiro/2019. Afirmou que a parte requerida, em 31/07/2018, promoveu 

reportagem televisiva, com imagens do espaço do condomínio, a noticiar 

com estardalhaço atraso na entrega da sua unidade (unidade nº 20 da 

quadra 09), denegrindo a imagem da empresa ao atacá-la com inverdades. 

Afirmou, ainda, que a reportagem foi exibida no jornal Sinop Agora, 

empresa televisiva Gente TV, no mesmo dia e está disponível no canal do 

youtube, tudo com o intuito de prejudicar a requerente. Postulou tutela de 

urgência em caráter antecedente para determinar à empresa responsável, 

Google Brasil que retire o vídeo do seu canal Youtube, no link: 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=ibtXecwnB40&feature=youtu.be&app=desktop; bem como seja oficiada 

à empresa televisiva Gente TV, Jornal Sinop Agora, para também retirar a 

notícia de seus meios de comunicação. É o resumo do necessário. Decido. 

Antes de analisar questões materiais, como a almejada tutela de urgência 

em caráter antecedente, mister verificar as questões processuais de 

pórtico, de maneira que o processo tenha seu regular trâmite sem defeitos 

desde logo descortinados. Nesse vértice, a pretensão de fundo da parte 

autora cinge-se a indenização por danos morais, sendo a tutela de 

urgência voltada para impossibilitar a proliferação da reportagem que 

reputa malsinada. Assim, primeiro, não detectada correlação entre a 

indenização pretendida e a tutela de urgência, devendo esta também 

compor o pedido, sob risco de causar perplexidade ante objetos distintos. 

De um lado, tutela de urgência para impedir a divulgação do vídeo da 

reportagem, que nem por via reflexa ostenta pertinência com, do outro 

lado, afinal, a indenizatória por danos morais. Deve ser incluído o pleito de 

tutela de urgência no pedido de fundo, de modo que, na hipótese de 

procedência da demanda, ele possa ser confirmado. Não basta pedir uma 

providência imediata e não equacioná-la no pedido final. Segundo, defeito 

pior, a requerente ansia obrigar terceiros, Google Brasil e Gente TV, a 

fazer, no sentido de excluir e inibir, respectivamente, a divulgação da 

combatida reportagem. Obrigação de fazer que ultrapassa mero dever de 

colaborar com o juízo, senão clara providência que compete a quem é 

acionado. Ainda que não se cobiça danos morais dessas duas pessoas 

jurídicas, está claro que aspira compeli-las a um fazer. Logo, devem ser 

parte, a comporem o polo passivo da lide, sob pena de inviabilizar a 

postulação em tutela de urgência, de caráter antecedente, em relação a 

elas, embora não se trate de hipótese versando litisconsórcio necessário. 

Isto posto, determino a emenda da inicial para em 15 dias, na forma acima 

orientada, cientificada desde logo de que, se não promovida a emenda, 

prejudicada restará a tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 24 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000982-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA FARIAS (INTERESSADO)

 

Processo nº 1000982-76.2017.8.11.0015. Autora: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Daniela Farias. Em observância ao 

disposto nos arts. 319, III e 321, “caput”, do CPC, faculto à autora, em 15 

(quinze) dias, complementar a inicial, indicando os fundamentos jurídicos 

do pedido. Intimem-se. Sinop/MT, 03 de março de 2017. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010433-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RAQUEL DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

ANDRE JULIANO PERES PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1010433-28.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

RENATA RAQUEL DA SILVA ABREU POLO PASSIVO:REQUERIDO: CLARO 

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 correspondência devolvida 

(id.12711555). Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 24 de setembro de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002270-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES FAGANELLO JUNIOR (RÉU)

 

PROCESSO Nº1002270-59.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. POLO PASSIVO:RÉU: ALCIDES 

FAGANELLO JUNIOR CERTIDÃO Certifico que, decorreu o prazo legal sem 

que fosse apresentado comprovante de pagamento ou embargos 

monitórios pela parte requerida, citada conforme id 11993931. Certifico 

ainda que, 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 nestes autos. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 24 de 

setembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação 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))
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Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

 

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 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007687-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINI REGINA BECKER (AUTOR(A))

E. B. D. S. (AUTOR(A))

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1007687-56.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): FRANCINI 

REGINA BECKER, ENZO BECKER DOS SANTOS POLO PASSIVO:RÉU: 

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS Certifico 

que, em cumprimento a determinação id. 15490820, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 6 de novembro de 2018 as 14 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 24 de setembro de 2018 Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162111 Nr: 9821-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG CONSÓRCIO SEGURANÇA S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO SEEFELDT ZEELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 178. Prazo: 

15 (quinze) dias.

Certifico ainda, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro: Setor Industrial Sul, na cidade de Sinop/MT, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 225489 Nr: 3046-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI INGLEZ EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, LARISSA MARGARETH GONCHO - OAB:OAB/SC 

31.760, LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 29.421-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor do ofício nº 168/2018 de fls. 65. Prazo: 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 253980 Nr: 175-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOWEBER LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. R. ARAÚJO & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de Penhora e 

Avaliação, no bairro Setor Industrial Sul, na cidade de Sinop, e , devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.
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3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005475-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA FRAGA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

INES DIAS FURRIER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1005475-62.2018.8.11.0015. AUTOR(A): INES 

DIAS FURRIER RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Por petição ID 14305773, a autora Inês 

Dias Furrier opôs embargos de declaração em face da decisão ID 

14181276, alegando ser ela omissa, afirmando que este juízo não teria 

avaliado as provas carreadas aos autos, pois os documentos ID 

13401570 e ID 13401571 demonstram que ela estaria inadimplente há muito 

tempo com o pagamento das mensalidades do plano de saúde, e que 

portanto a notificação que lhe foi enviada é nula, eis que realizada fora do 

prazo de 50 dias do art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98. Colaciona 

novamente a mesma tabela constante na exordial, demonstrando que 

pagou inúmeras mensalidades de forma extemporânea, e que sua desídia 

lhe beneficia, afirmando que o art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 

9.656/98 prevê que todos os dias de atraso devem ser computados para 

os fins da notificação e cancelamento do plano de saúde, o que acredita 

não ser o caso dos autos, eis que teria sido notificada após 422 dias de 

atraso não consecutivos. Na sequência questiona o trecho da decisão 

abaixo colacionado, esclarecendo que ficou com “dúvida se o termo 

“cumulativamente” se refere aos dias de atraso do inadimplemento, 

conforme estabelece a lei ou se a referência ao termo “cumulativamente” é 

para dizer que a rescisão é cabível quando haja a ocorrências de ambos 

atos de: a) inadimplência; e b) notificação. “A matéria posta em juízo é 

regida pelo artigo 13, parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98, o qual apenas 

autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações 

excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude 

ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor e a 

sua notificação devidamente comprovada até o quinquagésimo dia de 

inadimplência” [...] Discorda da forma como este Magistrado consignou a 

ausência do periculum in mora, pois na sua interpretação, o fato de ter 

ingressado com a presente ação mais de um ano após ter sido notificada 

acerca do cancelamento do plano de saúde não deve ser levado em 

consideração, pois acredita que a Unimed estaria debitando as 

mensalidades normalmente em sua conta corrente, e que somente tomou 

ciência de que seu plano teria sido cancelado quando procurou 

atendimento médico em 14.11.2017. Por fim, requer sejam os referidos 

pontos retificados para fim de prequestionamento da matéria, bem como a 

reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. É 

o relato do necessário. DECIDO. Não prosperam os embargos. Conforme 

se depreende da decisão ID 14181276, ficou consignado que 

“vislumbra-se nos documentos ID 13401570 e ID 13401571 que a autora 

encontrava-se inadimplente com o pagamento das mensalidades vencidas 

em 10.03.2017 e 10.04.2017, sendo notificada para regularizar a 

pendência em 27.04.2017, sob pena de rescisão contratual, ou seja, no 

48º dia de inadimplência”. Muito embora a tabela elaborada pela autora 

demonstre que ela pagou diversas mensalidades de forma atrasada, 

supostamente acumulando 422 dias de atraso quando do recebimento da 

notificação, a verdade é que o artigo 13, parágrafo único, II da Lei nº 

9.656/98 dispõe que “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, 

salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 

sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência 

do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado 

até o quinquagésimo dia de inadimplência”, ou seja, os dias de atraso 

podem ser consecutivos ou não. Na interpretação da autora, ela somente 

foi notificada após o acúmulo de 422 dias de atraso não consecutivos, 

sendo, no seu entender, nula a notificação e consequentemente o 

cancelamento do plano de saúde. Ocorre que tal dispositivo limita a 

contagem dos dias atrasados aos últimos 12 meses de vigência do 

contrato, o que por si só evidencia o erro na contagem da autora, eis que 

em um ano não é possível que ela acumule 422 dias de inadimplência. 

Além disso, todas as mensalidades vencidas até 10.02.2017 foram 

devidamente pagas, ainda que com certo atraso, conforme se verifica no 

documento ID 13401573. Desta forma, o termo inicial para a contagem do 

prazo previsto no artigo 13, parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98 tem início 

somente a partir da mensalidade vencida em 10.03.2017, a qual jamais foi 

paga. Assim, considerando que a autora foi devidamente notificada no 48º 

dia de inadimplemento (27.04.2017) para proceder ao pagamento da dívida 

e quedou-se inerte, a manutenção da decisão ID 14181276 é medida que 

se impõe, não havendo que se falar em qualquer omissão neste tocante. 

Com relação à expressão “cumulativamente” utilizada na decisão 

combatida, não há margem para outra interpretação a não ser a de que ela 

refere-se à cumulação dos requisitos exigidos pelo artigo 13, parágrafo 

único, II da Lei nº 9.656/98, ou seja, o inadimplemento e a sua notificação. 

Por fim, a irresignação da ora embargante com relação à ausência do 

periculum in mora não merece maiores esclarecimentos, eis que a 

insatisfação com o conteúdo da decisão deve ser discutida através de 

recurso próprio, e não através de embargos de declaração, que somente 

servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o 

que não é o caso dos autos. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LEI 9.316/96. ACÓRDÃO 

RECORRIDO FUNDADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA). 1. O inconformismo, que tem como real escopo a 

pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto 

inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, 

em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. Ademais, o magistrado 

não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, 

desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 

embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta 

pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (...) 4. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 824.309/RJ, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2009). Por todo o exposto, 

não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

na decisão ID 14181276, julgo improcedentes os presentes embargos de 

declaração, mantendo incólume a referida decisão, e consequentemente 

indefiro o pedido de reconsideração, até porque a autora não trouxe 

qualquer fato ou documento novo aos autos. Prossiga o feito em seus 

ulteriores termos, intimando-se a autora para que se manifeste sobre a 

contestação ID 14717983 e os documentos que a instruíram no prazo de 

15 dias. Após, intimem-se as partes para que especifiquem 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 sobre a possibilidade 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1005475-62.2018.8.11.0015. AUTOR(A): INES 

DIAS FURRIER RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Por petição ID 14305773, a autora Inês 

Dias Furrier opôs embargos de declaração em face da decisão ID 

14181276, alegando ser ela omissa, afirmando que este juízo não teria 

avaliado as provas carreadas aos autos, pois os documentos ID 

13401570 e ID 13401571 demonstram que ela estaria inadimplente há muito 

tempo com o pagamento das mensalidades do plano de saúde, e que 

portanto a notificação que lhe foi enviada é nula, eis que realizada fora do 

prazo de 50 dias do art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98. Colaciona 

novamente a mesma tabela constante na exordial, demonstrando que 

pagou inúmeras mensalidades de forma extemporânea, e que sua desídia 
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lhe beneficia, afirmando que o art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 

9.656/98 prevê que todos os dias de atraso devem ser computados para 

os fins da notificação e cancelamento do plano de saúde, o que acredita 

não ser o caso dos autos, eis que teria sido notificada após 422 dias de 

atraso não consecutivos. Na sequência questiona o trecho da decisão 

abaixo colacionado, esclarecendo que ficou com “dúvida se o termo 

“cumulativamente” se refere aos dias de atraso do inadimplemento, 

conforme estabelece a lei ou se a referência ao termo “cumulativamente” é 

para dizer que a rescisão é cabível quando haja a ocorrências de ambos 

atos de: a) inadimplência; e b) notificação. “A matéria posta em juízo é 

regida pelo artigo 13, parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98, o qual apenas 

autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações 

excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude 

ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor e a 

sua notificação devidamente comprovada até o quinquagésimo dia de 

inadimplência” [...] Discorda da forma como este Magistrado consignou a 

ausência do periculum in mora, pois na sua interpretação, o fato de ter 

ingressado com a presente ação mais de um ano após ter sido notificada 

acerca do cancelamento do plano de saúde não deve ser levado em 

consideração, pois acredita que a Unimed estaria debitando as 

mensalidades normalmente em sua conta corrente, e que somente tomou 

ciência de que seu plano teria sido cancelado quando procurou 

atendimento médico em 14.11.2017. Por fim, requer sejam os referidos 

pontos retificados para fim de prequestionamento da matéria, bem como a 

reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. É 

o relato do necessário. DECIDO. Não prosperam os embargos. Conforme 

se depreende da decisão ID 14181276, ficou consignado que 

“vislumbra-se nos documentos ID 13401570 e ID 13401571 que a autora 

encontrava-se inadimplente com o pagamento das mensalidades vencidas 

em 10.03.2017 e 10.04.2017, sendo notificada para regularizar a 

pendência em 27.04.2017, sob pena de rescisão contratual, ou seja, no 

48º dia de inadimplência”. Muito embora a tabela elaborada pela autora 

demonstre que ela pagou diversas mensalidades de forma atrasada, 

supostamente acumulando 422 dias de atraso quando do recebimento da 

notificação, a verdade é que o artigo 13, parágrafo único, II da Lei nº 

9.656/98 dispõe que “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, 

salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 

sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência 

do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado 

até o quinquagésimo dia de inadimplência”, ou seja, os dias de atraso 

podem ser consecutivos ou não. Na interpretação da autora, ela somente 

foi notificada após o acúmulo de 422 dias de atraso não consecutivos, 

sendo, no seu entender, nula a notificação e consequentemente o 

cancelamento do plano de saúde. Ocorre que tal dispositivo limita a 

contagem dos dias atrasados aos últimos 12 meses de vigência do 

contrato, o que por si só evidencia o erro na contagem da autora, eis que 

em um ano não é possível que ela acumule 422 dias de inadimplência. 

Além disso, todas as mensalidades vencidas até 10.02.2017 foram 

devidamente pagas, ainda que com certo atraso, conforme se verifica no 

documento ID 13401573. Desta forma, o termo inicial para a contagem do 

prazo previsto no artigo 13, parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98 tem início 

somente a partir da mensalidade vencida em 10.03.2017, a qual jamais foi 

paga. Assim, considerando que a autora foi devidamente notificada no 48º 

dia de inadimplemento (27.04.2017) para proceder ao pagamento da dívida 

e quedou-se inerte, a manutenção da decisão ID 14181276 é medida que 

se impõe, não havendo que se falar em qualquer omissão neste tocante. 

Com relação à expressão “cumulativamente” utilizada na decisão 

combatida, não há margem para outra interpretação a não ser a de que ela 

refere-se à cumulação dos requisitos exigidos pelo artigo 13, parágrafo 

único, II da Lei nº 9.656/98, ou seja, o inadimplemento e a sua notificação. 

Por fim, a irresignação da ora embargante com relação à ausência do 

periculum in mora não merece maiores esclarecimentos, eis que a 

insatisfação com o conteúdo da decisão deve ser discutida através de 

recurso próprio, e não através de embargos de declaração, que somente 

servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o 

que não é o caso dos autos. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LEI 9.316/96. ACÓRDÃO 

RECORRIDO FUNDADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA). 1. O inconformismo, que tem como real escopo a 

pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto 

inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, 

em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. Ademais, o magistrado 

não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, 

desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 

embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta 

pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (...) 4. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 824.309/RJ, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2009). Por todo o exposto, 

não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

na decisão ID 14181276, julgo improcedentes os presentes embargos de 

declaração, mantendo incólume a referida decisão, e consequentemente 

indefiro o pedido de reconsideração, até porque a autora não trouxe 

qualquer fato ou documento novo aos autos. Prossiga o feito em seus 

ulteriores termos, intimando-se a autora para que se manifeste sobre a 

contestação ID 14717983 e os documentos que a instruíram no prazo de 

15 dias. Após, intimem-se as partes para que especifiquem 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 sobre a possibilidade 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007443-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

OSMAR PERES AUSSEK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1007443-30.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

OSMAR PERES AUSSEK RÉU: RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES 

Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com antecipação da 

tutela com pedido liminar e danos morais que Osmar Peres Aussek move 

contra Rafael dos Santos Gonçalves. Aduz o autor que em 06.09.1993 

vendeu ao requerido um imóvel de sua propriedade por CR$ 100.000,00 

(cem mil cruzeiros reais), através de um contrato de cessão e 

transferência de direitos, no entanto até o presente momento este não 

realizou a escrituração do imóvel e nem a transferência de propriedade 

perante a Prefeitura Municipal. Esclarece que o requerido também não vem 

pagando os IPTUs do imóvel desde o ano de 1999, ensejando o protesto 

da dívida e a consequente negativação do seu nome, razão pela qual 

busca a tutela deste juízo consistente em obrigar o requerido pagar o 

débito e a transferir a propriedade do imóvel. Ocorre que o imóvel foi 

vendido ao requerido há quase 25 anos, razão pela qual, com fundamento 

no art. 9º do CPC, determino a intimação do autor para que comprove que 

seu direito não se encontra prescrito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000089-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. SCHNEIDER LAVANDERIA - ME (AUTOR(A))

RENATO DE CARVALHO DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1000089-51.2018.8.11.0015. AUTOR(A): S. 

SCHNEIDER LAVANDERIA - ME RÉU: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP Vistos, etc. Trata-se de ação monitória movida 

por S. Schneider Lavanderia-ME contra Fundação de Saúde Comunitária 

de Sinop – Hospital Regional de Sinop. Insurgindo-se contra a presente 

ação, a requerida apresentou os embargos monitórios ID 12593680, onde 

suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que possuía 

um contrato de gestão do Hospital Regional de Sinop firmado com o Estado 

de Mato Grosso, o qual foi inadimplido e encontra-se sendo cobrado em 

uma ação que tramita perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, entendendo 

que o ente público deve responder pela presente dívida e o feito ser 
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encaminhado para a referida Vara. Alternativamente, denuncia à lide o 

ente público, ante a sua responsabilidade solidária pelo adimplemento do 

débito em questão. A autora/embargada impugnou os embargos monitórios 

pela petição ID 12614022, refutando os argumentos supra. É o relato do 

necessário. DECIDO. Conforme se depreende contrato firmado entre as 

partes, doc. ID 11289947, cláusula sétima: “A contratante pagará à 

contratada o valor de R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) por kilo de 

roupa lavado no período de um mês.”, inexistindo qualquer cláusula ou 

relação de garantia que vincule o Estado de Mato Grosso ao débito em 

questão. Assim, o descumprimento de contrato de gestão, ainda que 

supostamente seja decorrente do inadimplemento do ente público no 

repasse de valores, não exime o requerido/embargante da obrigação em 

discussão na presente ação, e nem enseja o direito de regresso, 

obstando a invocação do instituto da denunciação da lide. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. Ação de cobrança. 

Pedido de denunciação da lide em face de ente público. Intervenção de 

terceiro, fundada na ausência de repasse de recursos pactuada em 

contrato de gestão. Ausência de relação de garantia, estabelecida por lei 

ou pela vontade das partes. Ação regressiva antecipada e condicional. 

Não preenchimento dos requisitos legais. Inexistência de direito 

regressivo. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00294210620188190000 RIO 

DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: 

CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de 

Julgamento: 04/07/2018, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/07/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO 

NOTAS FISCAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAL 

MÉDICO-HOSPITALAR. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO A LIDE. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. Decisão que indeferiu a 

denunciação a lide ao Estado do Rio de Janeiro, por entender que não 

houve evidências de que eventual prejuízo a ser suportado pela 

embargante seja decorrente única e exclusivamente da falta de repasses 

de recursos desse ente. Inicialmente, restou prejudicada a análise do 

agravo interno interposto pelo agravado em face da decisão que 

concedeu o efeito suspensivo, em razão do julgamento do mérito do 

agravo de instrumento. No mérito, insurgiu-se a ré-agravante contra 

decisão que indeferiu a denunciação da lide ao Estado do Rio de Janeiro. 

Conforme se depreende da leitura do artigo 125, II 1do Novo Código de 

Processo Civil, a denunciação da lide só é admissível quando o terceiro 

estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, 

o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso em tela, sustentou a 

agravante que o responsável pelo pagamento dos materiais hospitalares 

adquiridos por ela junta a agravada é o Estado do Rio de Janeiro, em razão 

do contrato de gestão celebrado entre as partes motivo pelo qual 

denunciou a lide a ele. Ocorre que, da análise desse contrato anexado às 

fls. 28/44 (indexador 000028), verifica-se que não há nenhuma cláusula 

que disponha expressamente sobre a obrigação do Estado em indenizar a 

agravante se esta restar vencida em demanda judicial referente ao 

inadimplemento das notas fiscais de compra de material hospitalar. Logo, 

não há se falar em relação de garantia estabelecido pelo contrato, a 

justificar a denunciação da lide pretendida. Releva notar que a agravante 

executa atividades em nome próprio, e apenas em regime de parceria com 

o Estado, tanto é assim que as compras foram feitas em seu nome. 

Acrescenta-se o fato de que a simples obrigação de repasse de verba 

pública não autoriza a denunciação da lide, já que esta pressupõe o direito 

de regresso resultante da lei ou do contrato e que, no caso em tela, não 

ficou evidenciado. No entanto, tal fato não impede que o exercício eventual 

desse direito seja exercido por ação autônoma. Desprovimento do 

recurso” (AG n° 0032949-82.2017.8.19.0000, 20a Câmara Cível Rel. Des. 

Alcides da Fonseca Neto, julgamento em 30/08/2017). Pelo exposto, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação da lide. 

Considerando que os embargos em tela se fundam apenas e tão somente 

sobre as preliminares acima refutadas, bem como que prefacialmente a 

embargante esclarece que “a dívida representada pela prova documental 

trazida com a peça inicial é legítima, e decorre da prestação de serviços 

de lavanderia prestados pela empresa embargada ao Hospital Regional de 

Sinop, cuja inadimplência decorre exclusivamente da omissão do Estado 

de Mato Grosso”, os presentes embargos devem ser rejeitados, 

constituindo, assim, o direito da parte requerente em título executivo 

judicial. Pelo exposto, e estando a ação monitória embasada em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, que expressa a obrigação de 

pagar importância em dinheiro e a quantia certa, ou seja, presente a prova 

escrita do crédito, e sendo esta certa e líquida, julgo improcedentes os 

presentes embargos, e consequentemente, procedente a ação monitória, 

para condenar a embargante/requerida ao pagamento de R$ 90,116,65, 

doc. ID 11289953, R$ 94.411,45, doc. ID 11289961, R$ 79.071,97, doc. ID 

11289959, R$ 64.915,01, doc. ID 11289963 e R$ 64.103,95, doc. ID 

11289966, corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada título, 

e mais juros a partir da citação, e ainda, nas custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

ficando a cobrança das custas e honorários condicionada ao disposto no 

art. 98, § 3º do CPC. Conforme se depreende do Estatuto Social ID 

12593741, a embargante/requerida se trata de uma entidade civil sem fins 

lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e 

federal, dentre outros, razão pela qual defiro a ela os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000089-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. SCHNEIDER LAVANDERIA - ME (AUTOR(A))

RENATO DE CARVALHO DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1000089-51.2018.8.11.0015. AUTOR(A): S. 

SCHNEIDER LAVANDERIA - ME RÉU: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP Vistos, etc. Trata-se de ação monitória movida 

por S. Schneider Lavanderia-ME contra Fundação de Saúde Comunitária 

de Sinop – Hospital Regional de Sinop. Insurgindo-se contra a presente 

ação, a requerida apresentou os embargos monitórios ID 12593680, onde 

suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que possuía 

um contrato de gestão do Hospital Regional de Sinop firmado com o Estado 

de Mato Grosso, o qual foi inadimplido e encontra-se sendo cobrado em 

uma ação que tramita perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, entendendo 

que o ente público deve responder pela presente dívida e o feito ser 

encaminhado para a referida Vara. Alternativamente, denuncia à lide o 

ente público, ante a sua responsabilidade solidária pelo adimplemento do 

débito em questão. A autora/embargada impugnou os embargos monitórios 

pela petição ID 12614022, refutando os argumentos supra. É o relato do 

necessário. DECIDO. Conforme se depreende contrato firmado entre as 

partes, doc. ID 11289947, cláusula sétima: “A contratante pagará à 

contratada o valor de R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) por kilo de 

roupa lavado no período de um mês.”, inexistindo qualquer cláusula ou 

relação de garantia que vincule o Estado de Mato Grosso ao débito em 

questão. Assim, o descumprimento de contrato de gestão, ainda que 

supostamente seja decorrente do inadimplemento do ente público no 

repasse de valores, não exime o requerido/embargante da obrigação em 

discussão na presente ação, e nem enseja o direito de regresso, 

obstando a invocação do instituto da denunciação da lide. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. Ação de cobrança. 

Pedido de denunciação da lide em face de ente público. Intervenção de 

terceiro, fundada na ausência de repasse de recursos pactuada em 

contrato de gestão. Ausência de relação de garantia, estabelecida por lei 

ou pela vontade das partes. Ação regressiva antecipada e condicional. 

Não preenchimento dos requisitos legais. Inexistência de direito 

regressivo. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00294210620188190000 RIO 

DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: 

CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de 

Julgamento: 04/07/2018, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/07/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO 

NOTAS FISCAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAL 

MÉDICO-HOSPITALAR. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO A LIDE. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. Decisão que indeferiu a 

denunciação a lide ao Estado do Rio de Janeiro, por entender que não 

houve evidências de que eventual prejuízo a ser suportado pela 

embargante seja decorrente única e exclusivamente da falta de repasses 
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de recursos desse ente. Inicialmente, restou prejudicada a análise do 

agravo interno interposto pelo agravado em face da decisão que 

concedeu o efeito suspensivo, em razão do julgamento do mérito do 

agravo de instrumento. No mérito, insurgiu-se a ré-agravante contra 

decisão que indeferiu a denunciação da lide ao Estado do Rio de Janeiro. 

Conforme se depreende da leitura do artigo 125, II 1do Novo Código de 

Processo Civil, a denunciação da lide só é admissível quando o terceiro 

estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, 

o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso em tela, sustentou a 

agravante que o responsável pelo pagamento dos materiais hospitalares 

adquiridos por ela junta a agravada é o Estado do Rio de Janeiro, em razão 

do contrato de gestão celebrado entre as partes motivo pelo qual 

denunciou a lide a ele. Ocorre que, da análise desse contrato anexado às 

fls. 28/44 (indexador 000028), verifica-se que não há nenhuma cláusula 

que disponha expressamente sobre a obrigação do Estado em indenizar a 

agravante se esta restar vencida em demanda judicial referente ao 

inadimplemento das notas fiscais de compra de material hospitalar. Logo, 

não há se falar em relação de garantia estabelecido pelo contrato, a 

justificar a denunciação da lide pretendida. Releva notar que a agravante 

executa atividades em nome próprio, e apenas em regime de parceria com 

o Estado, tanto é assim que as compras foram feitas em seu nome. 

Acrescenta-se o fato de que a simples obrigação de repasse de verba 

pública não autoriza a denunciação da lide, já que esta pressupõe o direito 

de regresso resultante da lei ou do contrato e que, no caso em tela, não 

ficou evidenciado. No entanto, tal fato não impede que o exercício eventual 

desse direito seja exercido por ação autônoma. Desprovimento do 

recurso” (AG n° 0032949-82.2017.8.19.0000, 20a Câmara Cível Rel. Des. 

Alcides da Fonseca Neto, julgamento em 30/08/2017). Pelo exposto, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação da lide. 

Considerando que os embargos em tela se fundam apenas e tão somente 

sobre as preliminares acima refutadas, bem como que prefacialmente a 

embargante esclarece que “a dívida representada pela prova documental 

trazida com a peça inicial é legítima, e decorre da prestação de serviços 

de lavanderia prestados pela empresa embargada ao Hospital Regional de 

Sinop, cuja inadimplência decorre exclusivamente da omissão do Estado 

de Mato Grosso”, os presentes embargos devem ser rejeitados, 

constituindo, assim, o direito da parte requerente em título executivo 

judicial. Pelo exposto, e estando a ação monitória embasada em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, que expressa a obrigação de 

pagar importância em dinheiro e a quantia certa, ou seja, presente a prova 

escrita do crédito, e sendo esta certa e líquida, julgo improcedentes os 

presentes embargos, e consequentemente, procedente a ação monitória, 

para condenar a embargante/requerida ao pagamento de R$ 90,116,65, 

doc. ID 11289953, R$ 94.411,45, doc. ID 11289961, R$ 79.071,97, doc. ID 

11289959, R$ 64.915,01, doc. ID 11289963 e R$ 64.103,95, doc. ID 

11289966, corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada título, 

e mais juros a partir da citação, e ainda, nas custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

ficando a cobrança das custas e honorários condicionada ao disposto no 

art. 98, § 3º do CPC. Conforme se depreende do Estatuto Social ID 

12593741, a embargante/requerida se trata de uma entidade civil sem fins 

lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e 

federal, dentre outros, razão pela qual defiro a ela os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003234-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SILVESTRE DA SILVA (AUTOR(A))

ANGELIZA NEIVERTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

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 DESPACHO Processo: 1003234-52.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

PEDRO SILVESTRE DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Por petição ID 7986096, o 

autor compareceu aos autos requerendo seja declarada a revelia da ré, 

uma vez que ela compareceu aos autos em 19.04.2017, quando juntou 

aos autos carta de preposição, procuração e atos constitutivos, no 

entanto somente apresentou contestação em 22.05.2017, ID 7306176, 

portanto, intempestiva conforme art. 239, § 1º do CPC. Ocorre que o autor 

manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação em sua petição inicial, razão pela qual constou na 

decisão ID 5789706 o prazo de cinco dias, contados da citação, para que 

a requerida manifestasse se possuía interesse ou não na realização da 

referida audiência. Em 19.04.2017 a requerida habilitou-se nos autos, ID 

6134223, dando-se por citada, conforme art. 239, § 1º do CPC, fluindo daí 

o prazo para que se manifestasse acerca do seu interesse na realização 

da audiência de conciliação/mediação. Referido prazo esvaiu sem 

manifestação em 27.04.2017, dando início ao prazo de 15 dias para 

apresentação da contestação, o qual findou-se em 19.05.2017 sem que a 

peça de defesa aportasse aos autos, o que evidencia a revelia da 

requerida. Muito embora ela tenha manifestado seu desinteresse na 

realização da audiência de conciliação em 16.05.2017, doc. ID 7231142, a 

verdade é que, como dito, o prazo para tal manifestação há muito havia se 

esvaído, o mesmo ocorrendo com o prazo para apresentação da 

contestação, a qual somente foi apresentada extemporaneamente em 

22.05.2017, doc. ID 7306176. Pelo exposto, ante a flagrante 

intempestividade da contestação ID 7306176, declaro a revelia da 

requerida, no entanto, a teor do disposto no art. 349 do CPC, defiro a 

produção da prova pericial requerida na petição ID 8724401. As partes 

são legítimas e estão bem representadas. Presentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, não 

havendo outros vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou por 

saneado o processo. Defiro as provas requeridas, notadamente a pericial 

e testemunhal. Para tanto, nomeio para funcionar como perito deste juízo o 

Engenheiro Civil João Gheller, que poderá ser encontrado na Avenida das 

Figueiras, nº 1646, Sala 03, Centro, na cidade de Sinop, a fim de 

“confirmar o parecer da concessionária que atestou a necessidade de 

obra de melhoria no sistema de distribuição”, ID 8724401. Faculto às 

partes, no prazo de 15 dias, a indicação de assistentes técnicos e a 

apresentação de quesitos. Ofertados estes últimos, façam-me os autos 

cls. para cumprir o disposto no art. 470 do CPC. Após, intime-se o Sr. 

Perito para que cumpra o disposto no art. 465, § 2º do CPC. Oferecida a 

proposta de honorários, intime-se a requerida para que efetue o depósito 

ou esclareça porque não o faz, no prazo de cinco dias. Efetuado o 

depósito, autorizo o levantamento de 50% em favor do perito, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final. Sendo indicados assistentes 

técnicos, o perito deve o observar o disposto no art. 466, § 2º do CPC. 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Cumpridas as 

diligências acima, façam-me os autos cls. para designação de dia, hora e 

local para o início dos trabalhos. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001204-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EMBARGANTE)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

IVONE SALETE CAMIANSKI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1001204-78.2016.8.11.0015. EMBARGANTE: 

JOSE TUSKI CAMIANSKI, IVONE SALETE CAMIANSKI EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos, etc... Não havendo 

necessidade de produção de outras provas, com fundamento no art. 355, I 
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do novo CPC, determino que me façam os autos cls. para prolação da 

sentença de mérito. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006650-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO (ADVOGADO(A))

SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EXECUTADO)

 

CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA SEM CUMPRIMENTO, POR FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005671-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

JOSIANE TELLES DA SILVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1005671-66.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

JOSIANE TELLES DA SILVEIRA DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT que Josiane Telles da 

Silveira move contra Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 

8252487, onde arguiu diversas preliminares, as quais passo a analisar 

uma a uma: A primeira preliminar diz respeito a alteração do polo passivo 

para que seja retificado o polo passivo da ação para constar como ré a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A em vez de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, eis que a 

Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 

08.08.2016, homologou a mudança de denominação social, preliminar que 

defiro de plano, devendo a Srª Gestora proceder aos atos necessários 

para retificar o polo passivo da ação. Na sequência, a requerida arguiu 

preliminares de inépcia da inicial, ao fundamento de que a autora já 

recebeu a indenização na via administrativa, bem como que não realizou 

pedido específico quanto ao valor que pretende receber. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que a autora afirmou ter 

recebido a importância de R$ 7.092,00 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que tem direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro superior direito, conforme Lei nº 11.482/2007. 

Dessa forma, resta evidente que a autora visa receber a diferença entre o 

valor recebido e o realmente devido, razão pela qual rejeito as 

preliminares. Pelo mesmo motivo acima referido, rejeito a preliminar de 

carência de ação por falta de interesse de agir, eis que, como dito, a 

autora visa receber a diferença entre o valor recebido e aquele que 

entende como devido, não havendo que se falar, neste momento 

processual, em satisfação na esfera administrativa. A última preliminar se 

refere à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo ante a não apresentação do comprovante de 

residência pela autora. Ocorre que o art. 100, V, parágrafo único do antigo 

CPC, atual art. 53, V do novo CPC dispõem que “é competente o foro de 

domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano 

sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”. 

Desta forma, restando inequívoco que o acidente ocorreu nesta urbe, 

conforme se verifica no boletim de ocorrência ID 6777129, bem como que 

a autora realizou diversos procedimentos médicos nesta cidade, rejeito a 

referida preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder pericia médica 

junto ao autor, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. Este 

Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é portador 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica a autora advertida de que deverá comparecer 

no referido órgão com os documentos e exames que possuir, sob pena de 

extinção da ação por abandono, ocasião em que a requerida deverá ser 

intimada para cumprir o disposto no art. 485, § 6º do CPC e a Súmula nº 

240 do STJ no prazo de cinco dias. Faça acompanhar do Ofício, cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, 

digam as partes em 5 dias, e não havendo acordo, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005671-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

JOSIANE TELLES DA SILVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1005671-66.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

JOSIANE TELLES DA SILVEIRA DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT que Josiane Telles da 

Silveira move contra Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 

8252487, onde arguiu diversas preliminares, as quais passo a analisar 

uma a uma: A primeira preliminar diz respeito a alteração do polo passivo 

para que seja retificado o polo passivo da ação para constar como ré a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A em vez de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, eis que a 

Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 

08.08.2016, homologou a mudança de denominação social, preliminar que 

defiro de plano, devendo a Srª Gestora proceder aos atos necessários 

para retificar o polo passivo da ação. Na sequência, a requerida arguiu 

preliminares de inépcia da inicial, ao fundamento de que a autora já 

recebeu a indenização na via administrativa, bem como que não realizou 

pedido específico quanto ao valor que pretende receber. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que a autora afirmou ter 

recebido a importância de R$ 7.092,00 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que tem direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro superior direito, conforme Lei nº 11.482/2007. 

Dessa forma, resta evidente que a autora visa receber a diferença entre o 

valor recebido e o realmente devido, razão pela qual rejeito as 

preliminares. Pelo mesmo motivo acima referido, rejeito a preliminar de 

carência de ação por falta de interesse de agir, eis que, como dito, a 

autora visa receber a diferença entre o valor recebido e aquele que 

entende como devido, não havendo que se falar, neste momento 

processual, em satisfação na esfera administrativa. A última preliminar se 

refere à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo ante a não apresentação do comprovante de 

residência pela autora. Ocorre que o art. 100, V, parágrafo único do antigo 

CPC, atual art. 53, V do novo CPC dispõem que “é competente o foro de 

domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano 

sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”. 

Desta forma, restando inequívoco que o acidente ocorreu nesta urbe, 

conforme se verifica no boletim de ocorrência ID 6777129, bem como que 

a autora realizou diversos procedimentos médicos nesta cidade, rejeito a 

referida preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder pericia médica 

junto ao autor, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. Este 

Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é portador 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica a autora advertida de que deverá comparecer 

no referido órgão com os documentos e exames que possuir, sob pena de 

extinção da ação por abandono, ocasião em que a requerida deverá ser 

intimada para cumprir o disposto no art. 485, § 6º do CPC e a Súmula nº 
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240 do STJ no prazo de cinco dias. Faça acompanhar do Ofício, cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, 

digam as partes em 5 dias, e não havendo acordo, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001030-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GARCIA MOREIRA (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1001030-35.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOELSON GARCIA MOREIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT movida por Joelson Garcia Moreira contra 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A. Devidamente 

citada, a requerida apresentou a contestação ID 5609536, onde arguiu 

preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir do 

autor, uma vez que ele realizou pedido administrativo prévio no qual deixou 

de fornecer documentos indispensáveis para o recebimento da 

indenização, estando o processo parado desde 23.03.2017. Instado a se 

manifestar, o autor não se insurgiu contra a referida preliminar, conforme 

se verifica na impugnação ID 5893350, no entanto, analisando a petição 

inicial, verifico que ele alega que “acionou a seguradora requerida 

administrativamente, com o intuito de ser indenizado pelo seguro DPVAT. E 

após analisar a documentação enviada pelo requerente no seu 

requerimento administrativo (cadastrada sob o n. de sinistro 3160702508) 

contudo, mesmo o autor ter todos os documentos exigidos pela requerida 

a mesma entendeu por não efetuar qualquer pagamento ao requerente, e 

o pior, sem apresentar as justificativas do indeferimento administrativo”. 

Muito embora aparentemente o processo administrativo não tenha 

prosseguido pela desídia do autor, a verdade é que inexiste qualquer 

dispositivo legal que imponha o requerimento administrativo prévio como 

requisito para a propositura de ações da presente natureza. Ademais, o 

art. 5º, XXXV da Constituição Federal prescreve que a lei não excluirá da 

apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, razão pela qual rejeito a 

preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes 

os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao 

IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das 

Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique 

dia, hora e local, a fim de proceder pericia médica junto ao autor, 

respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta 

os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é portador de invalidez 

permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de incapacidade? 

O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame. Fica o autor advertido de que deverá comparecer no referido 

órgão com os documentos e exames que possuir, sob pena de extinção 

da ação por abandono. Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as 

partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001030-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GARCIA MOREIRA (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1001030-35.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOELSON GARCIA MOREIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT movida por Joelson Garcia Moreira contra 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A. Devidamente 

citada, a requerida apresentou a contestação ID 5609536, onde arguiu 

preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir do 

autor, uma vez que ele realizou pedido administrativo prévio no qual deixou 

de fornecer documentos indispensáveis para o recebimento da 

indenização, estando o processo parado desde 23.03.2017. Instado a se 

manifestar, o autor não se insurgiu contra a referida preliminar, conforme 

se verifica na impugnação ID 5893350, no entanto, analisando a petição 

inicial, verifico que ele alega que “acionou a seguradora requerida 

administrativamente, com o intuito de ser indenizado pelo seguro DPVAT. E 

após analisar a documentação enviada pelo requerente no seu 

requerimento administrativo (cadastrada sob o n. de sinistro 3160702508) 

contudo, mesmo o autor ter todos os documentos exigidos pela requerida 

a mesma entendeu por não efetuar qualquer pagamento ao requerente, e 

o pior, sem apresentar as justificativas do indeferimento administrativo”. 

Muito embora aparentemente o processo administrativo não tenha 

prosseguido pela desídia do autor, a verdade é que inexiste qualquer 

dispositivo legal que imponha o requerimento administrativo prévio como 

requisito para a propositura de ações da presente natureza. Ademais, o 

art. 5º, XXXV da Constituição Federal prescreve que a lei não excluirá da 

apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, razão pela qual rejeito a 

preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes 

os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao 

IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das 

Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique 

dia, hora e local, a fim de proceder pericia médica junto ao autor, 

respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta 

os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é portador de invalidez 

permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de incapacidade? 

O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame. Fica o autor advertido de que deverá comparecer no referido 

órgão com os documentos e exames que possuir, sob pena de extinção 

da ação por abandono. Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as 

partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001217-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ALAN BUENO (AUTOR(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1001217-77.2016.8.11.0015. AUTOR(A): 

DAVID ALAN BUENO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança do 

seguro obrigatório DPVAT que David Alan Bueno move contra Seguradora 

Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou a contestação ID 4456057, onde arguiu preliminar de 

carência de ação por falta de interesse de agir em razão do pagamento da 

indenização na esfera administrativa. Não procede a preliminar. 

Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter recebido a 

importância de R$ 4.725,00 na esfera administrativa, no entanto afirma que 

tem direito a receber R$ 9.450,00 referente a invalidez permanente em seu 

membro inferior, conforme Lei nº 11.482/2007. Dessa forma, resta 

evidente que ele autora visa receber a diferença entre o valor recebido e 

o realmente devido, razão pela qual rejeito a preliminar. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Presentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, não 

havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o 

processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta 

cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 

1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique dia, hora e 
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local, a fim de proceder pericia médica junto ao autor, respondendo os 

quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes 

quesitos: 1 - O autor/beneficiário é portador de invalidez permanente? 2 – 

Quais os membros afetados, e o grau de incapacidade? O Laudo deverá 

ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização do exame. Fica a 

autora advertida de que deverá comparecer no referido órgão com os 

documentos e exames que possuir, sob pena de extinção da ação por 

abandono, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do CPC e a Súmula nº 240 do STJ no prazo de 

cinco dias. Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, 

e não havendo acordo, façam-me os autos cls. para sentença. Por 

oportuno, defiro o pedido de retificação do polo passivo da ação, devendo 

constar como ré a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

eis que a Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 

149, de 08.08.2016, homologou a mudança de denominação social, 

devendo a Srª Gestora proceder as alterações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001217-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ALAN BUENO (AUTOR(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1001217-77.2016.8.11.0015. AUTOR(A): 

DAVID ALAN BUENO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança do 

seguro obrigatório DPVAT que David Alan Bueno move contra Seguradora 

Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou a contestação ID 4456057, onde arguiu preliminar de 

carência de ação por falta de interesse de agir em razão do pagamento da 

indenização na esfera administrativa. Não procede a preliminar. 

Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter recebido a 

importância de R$ 4.725,00 na esfera administrativa, no entanto afirma que 

tem direito a receber R$ 9.450,00 referente a invalidez permanente em seu 

membro inferior, conforme Lei nº 11.482/2007. Dessa forma, resta 

evidente que ele autora visa receber a diferença entre o valor recebido e 

o realmente devido, razão pela qual rejeito a preliminar. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Presentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, não 

havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o 

processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta 

cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 

1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique dia, hora e 

local, a fim de proceder pericia médica junto ao autor, respondendo os 

quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes 

quesitos: 1 - O autor/beneficiário é portador de invalidez permanente? 2 – 

Quais os membros afetados, e o grau de incapacidade? O Laudo deverá 

ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização do exame. Fica a 

autora advertida de que deverá comparecer no referido órgão com os 

documentos e exames que possuir, sob pena de extinção da ação por 

abandono, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do CPC e a Súmula nº 240 do STJ no prazo de 

cinco dias. Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, 

e não havendo acordo, façam-me os autos cls. para sentença. Por 

oportuno, defiro o pedido de retificação do polo passivo da ação, devendo 

constar como ré a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

eis que a Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 

149, de 08.08.2016, homologou a mudança de denominação social, 

devendo a Srª Gestora proceder as alterações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 92708 Nr: 10042-42.2007.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DINIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS PEREIRA 

GONZALEZ - OAB:34937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE SOUSA GÓES - 

OAB:13.087-MT, GERVASIO FERNANDES CUNHA FILHO - 

OAB:124217/SP

 Processo nº 10042-42.2007

Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução que Edson Luiz Diniz Pereira move 

contra Banco Bradesco S/A.

O embargado/exequente foi citado e apresentou a impugnação de fls. 

98/160.

Por decisão de fls. 264/265, o benefício da assistência judiciária gratuita 

do embargante foi revogado, sendo ele intimado por DJE e pessoalmente 

para que recolhesse as custas, no entanto quedou-se inerte, fls. 268/270.

Muito embora a notificação dirigida ao endereço do embargante não tenha 

sido recebida pelo motivo “desconhecido”, a verdade é que presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, 

conforme art. 274, parágrafo único do CPC.

O art. 290 do CPC, dispõe que será cancelada a distribuição se a parte 

intimada não realizar o pagamento das custas de ingresso.

Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no artigo 485, IV e 290 do Código de Processo Civil, 

e por via de consequência, cancelo a distribuição, e condeno o 

Embargante nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação executiva nº 

191/2007, Código nº 85797.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191548 Nr: 13177-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGGMON OLIVEIRA BOMFIM, ALACIDE MILHONEM 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALACIDE MILHONEM BORGES, WAGGMON 

OLIVEIRA BOMFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 Intimar o advogado do Autor DOUTOR DIEGO LUIS DA SILVA para que no 

prazo de 03 (três) dias, devolva os autos em cartório que retirou em carga 

rápida no dia 02/08/2018, sob as penas do art. 107, § 4º do Código de 

Processo Civil (CNGC - Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169283 Nr: 4278-02.2012.811.0015

 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: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTÍCA 

LTDA, SEMENTES PRODUTIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, DANIEL VICENTE GOETTEMS - OAB:2.156/A-DF, IDAIR 

PAULINO CAPPELLESSO - OAB:4.342/DF, MARCIO LUCIANO ISOTON - 

OAB:20773/DF, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-A/MT, 

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 Intimar o advogado da requerida Dr. MARCO AURELIO PIACENTINI para 

que no prazo de três dias diga se sua constituinte comparecerá à 

audiência designada para o dia 04/10/2018 independente de intimação, 
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tendo em vista que a carta de intimação para a audiência, retornou sem o 

devido recebimento, com a informação da EBCT "mudou-se"(557vº), sob 

pena de ser aplicado o disposto no art. 274, § único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150580 Nr: 11700-96.2010.811.0015

 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 FINASA BMC S/A, ANTÔNIO BOTELHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BOTELHO DE SOUZA, BANCO 

FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:8.773/ES, 

FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT, GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, MARLON TRAMONTINA CRUZ URTOZINI 

- OAB:203.963/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO) - 

OAB:

 Certifico e dou fé, em atenção à solicitação constante da petição do 

Requerente de fls. 187, que não foi feito por este Juízo bloqueio por meio 

do Sistema Renajud do veículo objeto do contrato da presente ação, 

motivo pelo qual promovo a devolução dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156136 Nr: 3300-59.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, FELIPINHO 

ONÓRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 traslade-se cópia deste termo, dos depoimentos pessoais das partes e 

das testemunhas para os autos nº 3300-59.2011.8.11.0015. A pedido dos 

advogados, converto os debates orais pela entrega de memorial, e assim 

o fazendo, concedo às partes o prazo de 15 dias, sucessivamente, 

iniciando-se pelos requerentes, para que ofereçam suas alegações finais 

em forma de memorial. Com ou sem a juntada dos memoriais, façam-me os 

autos cls. para sentença. Dou os presentes por intimados em audiência. 

Dou os presentes por intimados em audiência. Nada mais para constar 

mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu ___________ (Anderson Shoji 

Manzano Nogami) Assessor, que o digitei. Eu __________________ 

(Vânia Maria Nunes da Silva) Escrivã Designada, que conferi e assino.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 REQUERENTES ADVOGADO DOS REQUERENTES

REQUERIDOS ADVOGADA DOS REQUERIDOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 218749 Nr: 17477-23.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. A. LAVRATTI CORREA - COMERCIO- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº17477-23.2014

Vistos, etc...

Trata-se de Embargos de Execução opostos por R. A. Lavratti Correa – 

Comercio – Me em face de Darcy Chiarello.

Por decisão de fls. 145, a Embargante foi intimada para que recolhesse as 

custas processuais, contudo, quedou-se inerte, fls. 154. Deste modo, 

intimou-se pessoalmente a Embargante, por AR, porém, a correspondência 

foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, fls. 148/vº.

O art. 290 do CPC, dispõe que será cancelada a distribuição se a parte 

intimada não realizar o pagamento das custas de ingresso.

Pelo exposto, indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução 

de mérito, o que faço, respectivamente, com fundamento nos artigos 321, 

parágrafo único, 485, I e 290 todos do Código de Processo Civil, e por via 

de consequência, cancelo a distribuição.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 213365 Nr: 13702-97.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BACHIEGA, JOSE CARLOS 

BACHIEGA, SUELI LIMA GALADINOVIC BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 Intimar o douto advogado do autor Dr. SÉRVIO TULIO DE BARCELOS para 

que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Tapurah ( Itanhangá) - 

MT, com a finalidade de proceder a citação de MOACIR BACHIEGA, no 

endereço localizado através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário 

(fl. 134), sendo que referidas guias encontram-se disponíveis no site 

www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 213365 Nr: 13702-97.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BACHIEGA, JOSE CARLOS 

BACHIEGA, SUELI LIMA GALADINOVIC BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 Intimar o advogado dos executados Dr. JOSE ROBERTO ALVIM para que 

se manifeste sobre a penhora/bloqueio on line realizado às fls. 135/137, 

no prazo de cinco dias, art. 854,§ 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 228165 Nr: 4497-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECINOP COMERCIO DE TECIDOS - EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RONALDO DE SOUZA AQUINO, 

VANDERLEI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. CLAYTON OUVERNEI para que requeira a 

citação do requerido Sergio Ronaldo por edital no prazo de cinco dias, bem 

como, no mesmo prazo manifeste-se e requeira o que entender de direito 

acerca da certidão negativa lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às 

fls.127, relativa ao mandado de constatação e penhora em bens do 

devedor Vanderlei, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 176181 Nr: 11851-91.2012.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A (atual denom. de Banco 

Autolatina S.A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. RICARDO NEVES COSTA para que 

manifeste-se requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias, 

tendo em vista que a carta de citação retornou sem o devido recebimento, 

com a informação da EBCT "desconhecido"(133vº)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 176012 Nr: 11672-60.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DUCCI - ME, ELIZABETH DUCCI

 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:

 Intimar a advogado do autor Dr. MARCO ANDRE HONDA FLORES para 

que no prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, por meio 

eletrônico, no formato arquivo WORD, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a petição inicial e, após comprove 

nos autos o envio para posterior expedição do Edital de citação, conforme 

determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do 

despacho de fls. 69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 257112 Nr: 2028-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S DESIGN MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA, 

DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Intimar a advogada do executado Dra. ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE para que no prazo de cinco dias informe nos autos os 

dados pessoais e bancários, tais como nome, cpf, banco, agência, conta, 

do titular da conta em que deverá ser expedido o competente alvará de 

levantamento da importância penhorada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 257092 Nr: 2018-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES BONAMIGO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANNA AGRONEGÓCIOS LTDA - ME, 

MÁRCIO CLAUDIOMAR WEBER, CICERO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 Intimar a advogada do credor Dra. AMANDA TAVARES DA SILVA OST e 

dos devedores Dra ELIANA MACIEL ESCOBAR da penhora realizada por 

termo às fls. 151 sobre o imóvel denominado de data nº 13 (treze), da 

Quadra nº 19 (dezenove), com área remanescente de 225,00m2 

(duzentos e vinte e cinco metros quadrados), situada na Gleba Celeste, 3ª 

Parte, constante do perímetro urbano da cidade e município de Sinop – MT, 

dentro dos seguintes limites e confrontações: NORDESTE: Com a Rua dos 

Guaimbés, com 7,50 metros; SUDESTE: Com a Data nº 12-A, com 30 

metros; SUDOESTE: Com a data nº 16, com 7,50 metros; NOROESTE: Com 

a data nº 13-A, com 30 metros . Matricula nº 26.505 do CRI de Sinop –MT, 

de propriedade de CÍCERO RODRIGUES.

Intimar, também, a advogada do credor Dra. AMANDA TAVARES DA 

SILVA OST para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito duas 

(02) diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de avaliação e intimação, nos bairros Jardim Jacarandas e Setor 

Industrial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de 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.: 276683 Nr: 14068-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MILAN, PAULO CESAR MILAN, 

ADILSON MILAN, SUELI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dr. LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS para 

que requeira a citação do requerido Paulo Cesar por edital no prazo de 

cinco dias ou, no mesmo prazo se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 124, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 262343 Nr: 5044-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE RICARDO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, RODRIGO GHESTI - OAB:33.775/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que 

entender de direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de 

Justiça às fls. 134, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 113542 Nr: 6119-37.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MINIGUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA para 

que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 141, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191277 Nr: 12915-05.2013.811.0015

 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: CARLOS RODRIGO DE MELO CHAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 
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/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

191277 §!4-n¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 12915-05.2013.811.0015 CÓDIGO: 191277

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CARLOS RODRIGO DE MELO CHAGA

PARTE REQUERIDA: BANCO ITAUCARD S.A.

INTIMANDO(A, S): Requerente: Carlos Rodrigo de Melo Chaga, Cpf: 

88489060100, Rg: 40358 SSP GO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/09/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 58.576,80

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, etc...Trata-se de “ação de revisão de contrato c/c 

consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada” ajuizada por 

Carlos Rodrigo de Melo Chagas em face do Banco Itaucard S/A. Por 

decisão de fls. 60, determinou-se a intimação do autor para que 

constituísse novo advogado, tendo em vista o falecimento de seu patrono. 

Tentou-se intimar pessoalmente o Autor, por AR, contudo, a 

correspondência foi devolvida pelo motivo “não procurado”, fls. 64/vº. 

Deste modo, expediu-se carta precatória para a comarca de São José do 

Rio Claro para intimação do Autor, porém, sem êxito, fls. 80. Dessa forma, 

tenho como válida a intimação, nos termos do parágrafo único do art. 274 

do CPC. Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fundamento nos artigos 313, § 3º c/c o art. 485, IV, ambos 

do Código de Processo Civil, e atento ao princípio da causalidade, condeno 

o Autor nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais), ficando sua cobrança condicionada ao disposto no 

artigo 98, § 3º do CPC. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Sinop, 10 de setembro 

de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito. Eu, Silvia 

Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 20 de setembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 229780 Nr: 5472-32.2015.811.0015

 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: SANDRA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Intimar a advogada da autora Dra. MAYARA TONETT GALIASSI S. 

WEIRICH para que no prazo de três dias diga se sua constituinte 

comparecerá à audiência designada para o dia 18/10/2018, às 13:30 

horas, independente de intimação, uma vez que a mesma não foi 

localizada para intimação pessoal, conforme certidão lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.117, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, sob pena de ser aplicado o disposto no artigo 274, § 

único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 234168 Nr: 8194-39.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEYSON FERNANDES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT/12406-A, MARCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:128938, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. RICARDO NEVE COSTA para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito 

acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 98, que 

poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 266462 Nr: 7375-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYANA FERREIRA FRANCO RODRIGUES 

MEI (THAY FRANCO HAIRSTYLIST), THAYANA FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor ANDRE ASSIS ROSA para que no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito acerca da 

certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 94, que poderá ser 

acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 129912 Nr: 9127-85.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGITAL CELULAR LTDA - ME, LEONILSON 

PEREIRA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 inTIMAR O ADVOGADO DO AUTOR Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que 

entender de direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de 

Justiça às fls.184, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 73744 Nr: 2143-27.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA RÉGIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZES MARQUES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Intimar o advogado do credor Dr. LEDOCIR ANHOLETO para que no prazo 

de cinco (05) dias recolha a guia disponível no site www.tjmt.jus.br, 

sendo guias - Certidão de Processo em tramitação - sem busca, 

juntando-a aos autos para posterior expedição de certidão para fins de 

averbação da penhora realizada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162299 Nr: 10042-03.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP

 Reiterar a intimção do advogado do autor Dr. GERSON LUIS WERNER para 

que no prazo de três dias, informe nos autos o endereço atual de seu 

constituinte, sob pena de ser aplicado o disposto no art. 274, § único do 

CPC, bem como, efetue o depósito das diligências do Oficial de Justiça, a 

fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação da autora e das 

testemunhas, nos bairros: Cidade Jardim e Boa Esperança, 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 das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 65190 Nr: 4847-47.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE BUNDCHEM MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 

7.106

 Autos nº 4847-47.2005

Vistos, etc...

Trata-se de “ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de 

trânsito cumulados com danos morais e lucros cessantes” ajuizada por 

Celso Tavares da Silva em face de Luciane Bundchem Macedo, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação, fls. 409/411.

Diante disso, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 409/411, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que a Executada 

cumpra voluntariamente a obrigação (05/06/2018).

Por fim, considerando que o prazo concedido já expirou, intime-se o 

Exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de o silêncio ser interpretado como adimplemento da dívida, com a 

consequente extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 151827 Nr: 191-37.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISOLI BRIZOLA, MARIA CÂNDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELJIMAR BEZERRA BRILHANTE, VIVIANE 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Assim, pelos fundamentos acima expostos, julgo improcedente o pedido 

de indenização por danos morais.Por essas razões, com fundamento nos 

arts. 5º, X, da CF, arts. 186 e 927 e seguintes do C.C., julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR os 

Réus a pagarem aos Autores, a título de dano material, a importância de 

R$ 20.078,25 (vinte mil e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data da propositura desta 

ação, já que não há no orçamento de fls. 26, data de emissão, e juros de 

mora a partir da citação.Considerando que as partes foram vencidas e 

vencedoras, condeno-as nas custas processuais, pró-rata, e em 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00, para cada parte, 

ficando a cobrança com relação a ambas condicionada ao disposto no art. 

98, § 3º do CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo 

pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que 

cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 24 de 

setembro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130635 Nr: 9851-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO - 

OAB:OAB/MT 18.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9851-89.2010

Vistos, etc...

Diante do pedido de adjudicação do imóvel requerido pelo exequente às 

fls. 137/138, cancelo o leilão designado às fls. 124.

Em observância ao disposto no art. 876, § 5º, do CPC, determino a 

intimação pessoal do executado e de terceiros interessados, estes por 

edital, do teor da petição de fls. 137/138, e para, querendo, que se 

manifestem no prazo de cinco dias.

 Havendo manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação, caso 

contrário, nos termos do art. 876, do CPC, defiro a adjudicação pelo preço 

da avaliação de fls. 115, devidamente atualizado, mediante o abatimento 

do valor em execução.

Transcorrido o prazo de 5 dias contados da ultima intimação e decididas 

eventuais questões, lavre-se, de imediato, o auto de adjudicação, 

expedindo-se o competente mandado de entrega ao adjudicante, se bem 

móvel, ou carta de adjudicação, se bem imóvel, nos moldes do parágrafo 

único do art. 877, § 2º, tendo em vista que, havendo um só pretendente, a 

adjudicação reputa-se prefeita e acabada com a assinatura do auto, 

independentemente de sentença, nos termos do art. 877, § 1º do CPC.

Em seguida, intime-se a exequente para que requeira o que entender de 

direito em cinco dias, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, intime-a 

pessoalmente, consignando a mesma advertência.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120918 Nr: 96-41.2010.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSSANI - ESPÓLIO, MAURA LOPES DA 

SILVA ROSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUTERO DE PAIVA PEREIRA - 

OAB:PR 11929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11.945-B/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO 

para que compareça acompanhado do assistente técnico, Sr. SERGIO 

MASSAO YAMAUTI, no dia 01/10/2018, às 13:00 horas, no(a) escrivania 

da 3ª Vara Cível, Fórum de Sinop, a fim de dar inicio aos trabalhos 

periciais.

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012477-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO KUJAT (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.11939492. Clarice Janete Fonseca Oliveira – 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003392-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE ADRIANI MEINCKE (DEPRECADO)

JAIME JORGE MEINCKE (DEPRECADO)

 

PROCESSO PJE 1003392-10.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cinco dias manifestar, tendo em vista que decorreu o 

prazo legal sem que os executados cumprissem a obrigação. Sinop-MT, 

24 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora 

Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001397-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOINA DO CARMO SANTOS (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.11817836. Clarice Janete Fonseca Oliveira – 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009242-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA DO NASCIMENTO STRACK (RÉU)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ALEX STEVES BERTO (RÉU)

MEIRE APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO 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 manifestar-se em relação ao pedido de 

suspensão da ação formulado pelos requeridos nos Ids n. 

11131524/11131832.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011828-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MISAKO HARA (RÉU)

ROGERIO TERUO HARA (RÉU)

OSVALDO TSUYOSHI MIZOGUCHI (RÉU)

RENATO MINORU HARA (RÉU)

MIGUEL MINORU HARA (RÉU)

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do provimento 

56/2007-CGJ, intimo o Advogado da parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais, sob pena de extinção sem julgamento de mérito, conforme 

decisão de ID n. 11707586. CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009289-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS DIONISIO VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1009289-19.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em cinco dias manifestar sobre a certidão do oficial de justiça: "Certifico 

que, em cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos supra, 

DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NO 

MANDADO DO REQUERIDO EZEQUIAS DIONISIO VIEIRA, tendo em vista 

que não encontrei o veículo. O endereço está equivocado, se o nº 14 for o 

lote falta o nº da quadra. Estive na Rua dos Cambarás e não encontrei o 

nº14, pois o menor número da rua é o nº42 onde fui informada pela Srª 

Paulina que reside ali fazem quase quarenta anos e não conhece o 

requerido."

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013521-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO THOME (REQUERENTE)

ARNALDO THOME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER BRENO LABS FISCHER (REQUERIDO)

 

PROC. PJE 1013521-74.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente e 

do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, no valor de R$126,00 para 

o cumprimento do Mandado no BAIRRO: centro, por hora certa conforme 

requerido nos autos, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 24 de 

setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013766-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. S. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. M. (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. 12596580. Clarice Janete Fonseca Oliveira – 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1007462-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

JONES RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

Sirvo-me da presente certidão para INTIMAR a parte requerida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da proposta de acordo 

apresentado nos Ids 11221672/11221691. Laura Joanir Costa Leite 

Rondon - Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009580-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO PJE 1009580-19.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007347-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

RONE FELIPE ROSSATTO (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

PJE 1007347-49.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO da parte requerida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da proposta de acordo 

apresentado nos Ids 11190619/11190629.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007729-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que decorreu o prazo de suspensão processual 

deferida no despacho de ID 11708894; razão pela qual intimo a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Clarice Janete da Fonseca Oliveira - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007336-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILZA PASSOS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1007336-20.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO da parte 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da proposta 

de acordo apresentado nos Ids 11273573/11273575.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013831-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UDILMAR CARLOS ZABOT (AUTOR(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

FRANCIELI BONAFE (AUTOR(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES (ADVOGADO(A))

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1013831-80.2017.8.11.0015 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, 24 de setembro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002821-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

ALEXANDER POZZOBON (EMBARGANTE)

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (EMBARGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1002821-39.20178.11.0015 INTIMAÇÃO dos 

EMBARGANTES para providenciarem o recolhimento das despesas para 

baixa da averbação da caução junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro 

de Imóveis de Colíder-MT, esclarecendo que o ofício foi encaminhado, via 

malote digital - código de rastreabilidade 81120183682896. Sinop-MT, 24 

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.: 231196 Nr: 6347-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR MILANSKI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo de 5 dias manifeste-se , 

sobre o que entender de direito a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

, a seguir transcrita: Certifico e dou fé, eu, NILZETE DOS SANTOS, Oficial 

de Justiça, que NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A APREENSÃO DO 

VEÍCULO DESCRITO NO R. MANDADO, EM VIRTUDE DE NÃO 

ENCONTRÁ-LO, diligenciei por duas vezes ao endereço informado no 

mandado (Rua Ribeirão Preto nº241, Bairro: Jd. Terra Rica, Cidade: 

Sinop/MT) na primeira vez em que estive nesse endereço, encontrei a 

casa fechada e na segunda vez, encontrei na residência um adolescente, 

que me informou se chamar João Victor, disse que seu pai estava 

trabalhando e me forneceu o número de seu telefone dele, (66) 
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999672651, liguei para esse número e a pessoa que atendeu se 

identificou como sendo o Sr. Cleomar, o qual me declarou que há mais de 

dois anos vendeu o referido Veículo para um colega de trabalho, residente 

em Feliz Natal/MT e este por sua vez repassou o Veículo para uma 

terceira pessoa. Enfim ele não soube me informar onde se encontra 

atualmente esse Veículo. Face ao exposto, devolvo o r. mandado em 

Cartório, para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 188039 Nr: 9350-33.2013.811.0015

 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: ABELARDO LUIZ LUPION MELLO, DENISE MARIA 

FRANCO DEBONI LUPION MELLO, EDUARDO FRANCO DEBONI, EMÍLIO 

CORNELSEN NETO, SILVIA REGINA DEBONI CORNELSEN, ARMANDO 

FRANCO DEBONI, DANIELA VERONESI DEBONI, PAULO FRANCO DEBONI, 

CARLA BIANCHI DEBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:4575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285, THAÍZZE DE OLIVEIRA LANGARO ALVIM - OAB:OAB/MT 

14.756

 CERTIFICO que decorreu o prazo solicitado pelos Requerentes à fl. 587, 

sem que houvesse manifestação acerca das tratativas de composição 

amigável.

 INTIMO a Parte Requerente a manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 178845 Nr: 14700-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIFE DOS REIS CAVALLARO, JORGE DOS SANTOS 

CAVALLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, para que informe nos autos o 

endereço atualizado do executado, a fim de que se proceda com a 

intimação da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 42220 Nr: 6535-78.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA COMERCIAL DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA, ARMINIO PIOVEZAN, HELENA NATARI PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FONSECA AIRES - 

OAB:15.959 - DF, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, TIAGO 

FURTADO AYRES - OAB:30.546-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Intimação da PARTE AUTORA para que no prazo de 5 dias recolha o valor 

referente a um selo de autenticidade para que possamos expedir o 

mandado de baixa da penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 205237 Nr: 7179-69.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES JOSÉ BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FRIGERI - OAB:7538, 

EDGAR BORTOLETO FERREIRA - OAB:13396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.601

 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. 132 a 140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9454 Nr: 43-61.1990.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ROVARIS, INEZ TEREZINHA ZANETTI 

ROVARIS, AIRTON CELLA, DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO SARTORI FIGUEIREDO, SULEMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO RODRIGUES - 

OAB:MT-3.526 A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em 5 (cinco) dias se manifestar sobre juntada de 

documentos, constantes de fls.(329/331), sob pena de extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 93287 Nr: 312-70.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ZANDONADI QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WISNEY B. GUEDES - 

OAB:MT 11448, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7263/MT, MARIO 

MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971/MT, ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

apresentasse impugnação, embora devidamente intimada às fls. 217/221.

 CERTIFICO AINDA que procedo a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE 

para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, requerendo 

o que entender de direito, bem como apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito remanescente, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. houvesse

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 197943 Nr: 955-18.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTUAL CONSTRUTORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:OAB/MT 7.819, Fernando Henrique 

Ceolin - OAB:MT/9.602

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

AUTOR para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a sentença 

transitou em juulgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 219615 Nr: 18054-98.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JOSÉ BOTTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIS VIANA SANTOS, CHW TRANSPORTES 

LTDA. - ME

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da PARTE AUTORA para que no prazo de 5 dias recolha o 

preparo das cartas precatórias a serem expedidas às Comarcas de Barra 

do Garças/MT e Rondonópolis/MT.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198022 Nr: 1029-72.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls. 42, designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para realizar-se no dia 05 de 

Outubro de 2018, as 15h30min, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ, encaminho estes autos para as expedições 

necessárias.

 Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o 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.: 232181 Nr: 6961-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDS, ADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT 2621

 Vistos em correição permanente.

 1. Recebo o recurso de apelação (fls. 83/92), em seu efeito devolutivo.

2. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal.

3. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as devidas anotações.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000927-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS ZONIN (IMPETRANTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretora de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de 

Sinop (IMPETRADO)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1000927-91.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: DOMINGOS ZONIN 

IMPETRADO: DIRETORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SINOP Vistos etc. I – INTIME-SE o 

Autor PESSOALMENTE, para, em 05 (cinco) dias, MANIFESTAR interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 § 1º do CPC. II – OPORTUNAMENTE, voltem-me os autos em 

CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008781-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRES MAXIMO MOLINA LOPEZ (AUTOR(A))

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008781-39.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ANDRES MAXIMO MOLINA LOPEZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) 

dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV 

- Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 

15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185697 Nr: 6847-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado do requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos cópia dos documentos pessoais do(a)autor(a), para o 

devido prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 161985 Nr: 9669-69.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALLEZZI & MULLER LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA DIAS - 

OAB:18133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada em fls. 55/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 261316 Nr: 4485-59.2016.811.0015

 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: ROBERTO ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 631 de 767



MACHIAVELLI - OAB:19.727/O

 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. 230/243, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 182020 Nr: 2958-77.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que em razão da apresentação de Embargos à Execução, e 

conforme autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 17, 

item 2.17.4-VI, e ainda de acordo com o ítem 6.16.26.43 – (Recebidos os 

Embargos, seja à execução, à arrematação ou adjudicação, o Gestor 

Judiciário, intimará o Exequente, independentemente de qualquer 

despacho, certificando-se, ainda, a sua tempestividade), sendo que 

referidos embargos são tempestivos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 308093 Nr: 13525-31.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSETE MARIA LEHMEN SCHUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBINEY INACIO FERREIRA 

PINNO - OAB:OAB/MT 16498-B

 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): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 218318 Nr: 17198-37.2014.811.0015

 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: MARCIANA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que o 

Recurso de Apelação interposto pelo Requerido MUNICIPIO DE SINOP, às 

fls., 113/136, é Tempestivo, e dispensado do preparo, por ser beneficiário 

de Justiça Gratuita (Lei 1060/50), , pois goza de isenção legal (art. 511, § 

1º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 217142 Nr: 16412-90.2014.811.0015

 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: LUANA MARCON COLLA, FÁTIMA LUIZA MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que o 

Recurso de Apelação interposto pelo Requerido MUNICIPIO DE SINOP, às 

fls., 87/110, é Tempestivo, e dispensado do preparo, por ser beneficiário 

de Justiça Gratuita (Lei 1060/50), , pois goza de isenção legal (art. 511, § 

1º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 208600 Nr: 9895-69.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DO CARMO BISPO, INDIANARA MASETI 

DAL MAGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À parte autora para 

manifestação em razão da contestação apresentada pela parte requerida 

Município de Sinop às fls. 45/62, salientando que a parte requerida Estado 

de Mato Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente 

citada, conforme fls. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 184286 Nr: 5362-04.2013.811.0015

 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: LURDES BARRETO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que o 

Recurso de Apelação interposto pelo Requerido MUNICIPIO DE SINOP, às 

fls., 104/130, é Tempestivo, e dispensado do preparo, por ser beneficiário 

de Justiça Gratuita (Lei 1060/50), , pois goza de isenção legal (art. 511, § 

1º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 273276 Nr: 11824-69.2016.811.0015

 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: SEBASTIANA CORREIA DOS SANTOS DO CARMO, 

MARIA APARECIDA HORTÊNCIO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que o 

Recurso de Apelação interposto pelo Requerido MUNICIPIO DE SINOP, às 

fls., 180/204, é Tempestivo, e dispensado do preparo, por ser beneficiário 

de Justiça Gratuita (Lei 1060/50), , pois goza de isenção legal (art. 511, § 

1º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 258524 Nr: 2804-54.2016.811.0015

 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: KÁTIA CILENE DA SILVA HONÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO 

(USP) - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DO INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO 

CARLOS, SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, JOSÉ MAGALHÃES PINHEIRO - OAB:20847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 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): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 256509 Nr: 1684-73.2016.811.0015

 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: SILEIDE APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA, ANDREIA 

DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que o 

Recurso de Apelação interposto pelo Requerido MUNICIPIO DE SINOP, às 

fls., 116/139, é Tempestivo, e dispensado do preparo, por ser beneficiário 

de Justiça Gratuita (Lei 1060/50), , pois goza de isenção legal (art. 511, § 

1º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 253256 Nr: 19950-45.2015.811.0015

 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: MARCIA REGINA GONÇALVES CROSARA ABRAHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA GONÇALVES 

CROSARA ABRAHÃO - OAB:MT/10640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 47/53 e 56/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 245111 Nr: 15178-39.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIANA DA SILVA, ALDEMIR MOREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SINOP-MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que o 

Recurso de Apelação interposto pelo Requerido MUNICIPIO DE SINOP, às 

fls., 83/97, é Tempestivo, e dispensado do preparo, por ser beneficiário de 

Justiça Gratuita (Lei 1060/50), , pois goza de isenção legal (art. 511, § 1º 

do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 244046 Nr: 14467-34.2015.811.0015

 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: JOÃO MARIA ROMEU XAVIER, GRACIELI MARTINS 

XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que o 

Recurso de Apelação interposto pelo Requerido MUNICIPIO DE SINOP, às 

fls., 86//110, é Tempestivo, e dispensado do preparo, por ser beneficiário 

de Justiça Gratuita (Lei 1060/50), , pois goza de isenção legal (art. 511, § 

1º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 219411 Nr: 17944-02.2014.811.0015

 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: IRIA MARIA KROETZ, LEONICE SOLANGE KROETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que o 

Recurso de Apelação interposto pelo Requerido MUNICIPIO DE SINOP, às 

fls., 167/192, é Tempestivo, e dispensado do preparo, por ser beneficiário 

de Justiça Gratuita (Lei 1060/50), , pois goza de isenção legal (art. 511, § 

1º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 211746 Nr: 12350-07.2014.811.0015

 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: ELIO PEREIRA PAIS, LIONISE HORTENCIO PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que o 

Recurso de Apelação interposto pelo Requerido MUNICIPIO DE SINOP, às 

fls., 126/151, é Tempestivo, e dispensado do preparo, por ser beneficiário 

de Justiça Gratuita (Lei 1060/50), , pois goza de isenção legal (art. 511, § 

1º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 207149 Nr: 8728-17.2014.811.0015

 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: CAMILA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À parte autora para 

manifestação em razão da contestação apresentada pela parte requerida 

Município de Sinop às fls. 34/54, salientando que a parte requerida Estado 

de Mato Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente 

citada, conforme fls. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 180490 Nr: 1328-83.2013.811.0015

 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: JOSIANY SOTOLANI DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, expeço intimação da parte REQUERENTE para querendo 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

REQUERIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246011 Nr: 15859-09.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido, foi protocolado no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 210900 Nr: 11683-21.2014.811.0015

 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: CARLOS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido, foi protocolado no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012110-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA CALEGARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1012110-93.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA LUCIA CALEGARO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por MARIA LUCIA CALEGARO, representada por sua 

filha JUCILÉIA CALEGARO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS 

A CUSTEAR TODAS AS DESPESAS DO TRATAMENTO DA REQUERENTE, 

SRA. MARIA LUCIA CALEGARO, JUNTO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE 

PARTICULAR HOSPITAL SANTO ANTÔNIO E INTERCOR PERMANECENDO 

O ATENDIMENTO COM O MESMO PROFISSIONAL, EM ESPECIAL A 

PERMANÊNCIA NA UTI E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS JÁ INFORMADOS 

NO RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO EM 24/10/2014, REQUERENDO AINDA 

SUBSIDIARIAMENTE QUE OS REQUERIDOS RESTITUAM OS VALORES JÁ 

PAGOS PELOS PROCEDIMENTOS DESDE A SUA INTERNAÇÃO EM 

19/10/2017, ATÉ SUA ALTA. RECEBIDA a INICIAL, em 25/10/2017, foi 

ANTECIPADA a TUTELA PARCIALMENTE, DETERMINANDO ao ESTADO DE 

MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que disponibilizassem o 

tratamento de que necessita a parte Requerente, qual seja, 

“PERMANÊNCIA NA UTI”, a partir de 25/10/2017, BEM COMO “CIRURGIA 

DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA, DERIVAÇÃO VENTRÍCULO 

PERITONEAL, intervenção NEURODINÂMICA para tratamento dos vasos 

pasmo cerebral (ANGIOPLASTIA PARA VALOS PASMA)”. Embora 

DEVIDAMENTE INTIMADOS, os REQUERIDOS não CUMPRIRAM o 

COMANDO JUDICIAL, por conseguinte, em Id. Num. 10520003, foi 

DETERMINADO O BLOQUEIO JUDICIAL para a EFETIVAÇÃO da LIMINAR 

CONCEDIDA. Pois bem, POSTERIORMENTE, conforme manifestação do 

INTERCOR (Id. Num. 10581312), NÃO foi NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO do 

PROCEDIMENTO de ANGIOPLASTIA PARA VALOS PASMA. Portanto, 

INTIME-SE a FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - HOSPITAL 

SANTO ANTÔNIO, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, ENCAMINHE 

AOS AUTOS, a NOTA FISCAL descrevendo pormenorizadamente o custo 

da PERMANÊNCIA da AUTORA na UTI, do dia 25/10/2017 à 30/10/2017. 

Com o aporte, INTIMEM-SE os REQUERIDOS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, MANIFESTEM-SE sobre a referida NOTA FISCAL, 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)”. II - Decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores 

deliberações quanto ao BLOQUEIO JUDICIAL e PAGAMENTO mediante 

ALVARÁ JUDICIAL. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005648-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA RIBEIRO VILLANIE ALMEIDA (AUTOR(A))

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1005648-86.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA ANGELICA RIBEIRO 

VILLANIE ALMEIDA 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 DECISÃO PROFERIDA em Id. Num. 

14497081, a qual determinou aos Requeridos que disponibilizassem, 

IMEDIATAMENTE, à parte Requerente o procedimento de que necessita, 

qual seja, “CIRURGIA BARIÁTRICA”. 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 concedida em sede de 
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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 

da parte Autora 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 – 

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 CPP). V 

- INDEFIRO o PEDIDO de 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). VI – Por fim, INDEFIRO POR ORA o 

PLEITO de BLOQUEIO JUDICIAL. ADEMAIS, ocorrendo o descumprimento 

do COMANDO JUDICIAL pelos Requeridos, para que este JUÍZO analise o 

PLEITO de BLOQUEIO JUDICIAL, DEVE a Parte AUTORA carrear aos autos 

no mínimo 03 (três) ORÇAMENTOS, a fim de que este Juízo escolha aquele 

de MENOR VALOR, pois em que pese este ser o único MEIO EFICAZ 

utilizado para a EFETIVAÇÃO da TUTELA JURISDICIONAL, estamos lidando 

com DINHEIRO PÚBLICO, logo é necessário CAUTELA quanto ao 

BLOQUEIO para REALIZAÇÃO de SERVIÇOS por TERCEIROS. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007943-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HELEODORO BRANDAO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTUNES ARCE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1007943-96.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISCO ANTUNES ARCE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por FRANCISCO ANTUNES 

ARCE em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT 

objetivando a realização do procedimento “CATETERISMO CARDÍACO”. A 

TUTELA ANTECIPADA foi DEFERIDA em 10.08.2018 (Id. Num. 14684769), 

contudo, por meio do PETITÓRIO de Id. Num. 14956638, o Requerente 

informa que realizou o procedimento CATETERISMO CARDÍACO e, com o 

resultado do exame, foi informado pelo profissional médico que o autor 

precisa se submeter ao procedimento de “REVASCULARIZAÇÃO DO 

MIOCÁRDIO”. Vieram-me os autos em CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. 

Imperioso destacar que o PEDIDO dos autos é de ASSISTÊNCIA à SAÚDE. 

A realização do PROCEDIMENTO VINDICADO que viabiliza o tratamento é 

mero MEIO para que se ALCANCE o FIM, em si, da postulação judicial, qual 

seja, o TRATAMENTO de SAÚDE a que deve ser submetido o demandante. 

Bem sintetizou a matéria o Des. Irineu Mariani, quando do julgamento dos 

Embargos de Declaração nº 70018742635 (TJ-RS, Relator: Sandra 

Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 22/12/2011, Segunda Câmara 

Cível): “(...) Não há confundir modificação do pedido com modificação do 

medicamento. O pedido é de assistência à saúde. Este é fixo. Já os meios 

necessários, ou os medicamentos, são variáveis. Se quando ajuizado o 

processo o medicamento necessário era um, e durante a tramitação do 

processo, por inúmeras causas, inclusive evolução ou involução da 

moléstia, passa a ser outro, óbvio que deve ser feita a adequação. 

Absurdo pensar que a parte deve ajuizar outro processo. Por isso, repito, 

o pedido é de assistência à saúde. Não há confundir modificação do 

pedido com modificação do medicamento”. Nesse mesmo sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TJMT: AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – TRATAMENTO DE SAÚDE - PRELIMINARES DE 

MODIFICAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADAS - RECURSO IMPROVIDO. Inexiste 

modificação do pedido quando o objeto da ação é tratamento de saúde. O 

Ministério Público é legítimo para ingressar com ação civil pública para 

defesa de direitos individuais indisponíveis (AgR, 22058/2013, 

DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 26/03/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013). Além 

disso, o pleito foi formulado ANTES de o feito ser SENTENCIADO e só foi 

possível porque COMPROVADA a necessidade, conforme LAUDO MÉDICO 

acostado em Id. Num. 14833987 - Pág. 1 e, consequentemente, análise por 

este Juízo da viabilidade da alteração, sem, em nenhum momento, subtrair 

dos Requeridos qualquer possibilidade de defesa. “Ex positis”, DEFIRO o 

PLEITO ESTAMPADO em Id. Num. 14956638, DETERMINANDO aos 

Requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT a 

DISPONIBILIZAREM IMEDIATAMENTE, em sede de TUTELA ANTECIPADA, à 

parte Requerente, o procedimento de que necessita, qual seja, 

REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO, conforme SOLICITAÇÃO MÉDICA 

de Id. Num. 14956649 - Pág. 1, bem como DEFIRO, como ADITAMENTO dos 

PEDIDOS de MÉRITO, a presente postulação. Para tanto, NOTIFIQUE-SE o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, 

GEMEX e COREG, todos da SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, 

com urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006394-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBELA LOPES SOARES (REQUERENTE)
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LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006394-51.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FLORISBELA LOPES 

SOARES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. 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 que necessita, qual seja, “REDUÇÃO DAS MAMAS”. 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, PREVIAMENTE a ANÁLISE do PEDIDO de Id. Num. 

15412844, 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 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008666-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

GABRIEL DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

ELAINE ALEXANDRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008666-52.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GABRIEL DE SOUZA 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante 

INTIMADOS os REQUERIDOS não cumpriram o COMANDO JUDICIAL, 

ressaltando que TRATA-SE de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA. II – Assim, para que não haja 

maiores dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte 

Autora pela falta do fármaco, DEFIRO PARCIALMENTE o PLEITO de Id. 

Num. 12782226, portanto, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do 

ESTADO DE MATO GROSSO, devendo ser efetivado no valor do MENOR 

orçamento apresentado (ID. Num. 15489059 - Pág. 6), qual seja, 

DROGARIA CENTRAL. III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE, 

NOTIFIQUE-SE a DROGARIA CENTRAL, para que FORNEÇA os 

MEDICAMENTOS “Rosuvastatina 20mg -1x ao dia, Novanlo 5mg - 2x ao dia, 

Somalgin cardio 100 mg – 1x ao dia, Foraseg 12/400mg – 2x ao dia, 

Galvus 50mg – 2x ao dia, Escitalopram 20mg – 1x ao dia, Olanzapina 

2,5mg – 1x ao dia”, na quantidade suficiente para 12 MESES, após, 

informe no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 13.089,48 (treze mil 

oitenta e nove reais e quarenta e oito 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. VI – Quanto aos 

medicamentos “ZETIA 10mg – 1x ao dia; ATENSINA 100mg – 1x dia; 

CILOSTAZOL 100mg – 1x dia e CLOPIDOGREL 75 mg – 1x dia”, 

verifica-se, que os mesmos não constam na relação de medicamentos 

deferidos em sede de TUTELA ANTECIPADA, portanto, como 

ADITAMENTO ao PEDIDO INICIAL, DEFIRO a inserção dos referidos 

medicamentos, em razão da COMPROVAÇÃO da necessidade, conforme 

LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 15489059 - Pág. 1. É certo, que 

PEDIDO dos autos é de ASSISTÊNCIA à SAÚDE, a disponibilização dos 

MEDICAMENTOS VINDICADOS que viabiliza o tratamento é mero MEIO para 

que se ALCANCE o FIM, em si, da postulação judicial, qual seja, o 

TRATAMENTO de SAÚDE a que deve ser submetido o demandante. Bem 

sintetizou a matéria o Des. Irineu Mariani, quando do julgamento dos 

Embargos de Declaração nº 70018742635 (TJ-RS, Relator: Sandra 

Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 22/12/2011, Segunda Câmara 

Cível): “(...) Não há confundir modificação do pedido com modificação do 

medicamento. O pedido é de assistência à saúde. Este é fixo. Já os meios 

necessários, ou os medicamentos, são variáveis. Se quando ajuizado o 

processo o medicamento necessário era um, e durante a tramitação do 

processo, por inúmeras causas, inclusive evolução ou involução da 

moléstia, passa a ser outro, óbvio que deve ser feita a adequação. 

Absurdo pensar que a parte deve ajuizar outro processo. Por isso, repito, 

o pedido é de assistência à saúde. Não há confundir modificação do 

pedido com modificação do medicamento”. Nesse mesmo sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TJMT: AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – TRATAMENTO DE SAÚDE - PRELIMINARES DE 

MODIFICAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADAS - RECURSO IMPROVIDO. Inexiste 

modificação do pedido quando o objeto da ação é tratamento de saúde. O 

Ministério Público é legítimo para ingressar com ação civil pública para 

defesa de direitos individuais indisponíveis (AgR, 22058/2013, 

DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 26/03/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013). Além 

disso, o pleito foi formulado ANTES de o feito ser SENTENCIADO e só foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 636 de 767



possível porque COMPROVADA a necessidade, conforme LAUDO MÉDICO 

acostado em Id. Num. 15489059 - Pág. 1 e, consequentemente, análise por 

este Juízo da viabilidade da alteração, sem, em nenhum momento, subtrair 

dos Requeridos qualquer possibilidade de defesa. “Ex positis”, DEFIRO o 

PLEITO ESTAMPADO em Id. Num. 12782226, DETERMINANDO aos 

Requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT a 

DISPONIBILIZAREM IMEDIATAMENTE, em sede de TUTELA ANTECIPADA, à 

parte Requerente, os medicamentos de que necessita, quais sejam, 

“ZETIA 10mg – 1x ao dia; ATENSINA 100mg – 1x dia; CILOSTAZOL 100mg 

– 1x dia e CLOPIDOGREL 75 mg – 1x dia”, conforme LAUDO MÉDICO de Id. 

Num. 15489059 - Pág. 1, bem como DEFIRO, como ADITAMENTO dos 

PEDIDOS de MÉRITO, a presente postulação. Para tanto, NOTIFIQUE-SE o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, 

GEMEX e COREG, todos da SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, 

com urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007765-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELI PIMENTEL FUCKS (AUTOR(A))

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARITA FUCKS SCHOENKNECHT OAB - 718.875.630-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1007765-50.2018.8.11.0015 AUTOR(A): NELI PIMENTEL FUCKS 

REPRESENTANTE: SARITA FUCKS SCHOENKNECHT RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por NELI PIMENTEL FUCKS, representada por sua filha SARITA 

FUCKS SCHOENKNECHT em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, a realização do procedimento 

cirúrgico de IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO 

ATRIOVENTRICULAR EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. Verifica-se, que a 

presente ação foi PROTOCOLADA no PLANTÃO JUDICIÁRIO no dia 

25/07/2018 sob código APOLO nº 332808, posteriormente distribuído no 

sistema PJE. Ocorre que no dia 24/07/2018, às 20h32min, o Autor já havia 

protocolado perante este Juízo, ação idêntica, que recebeu o nº 

1007383-57.2018.8.11.0015 no sistema PJE. É o Relatório. Decido. Nesse 

sentido, é sabido que a LITISPENDÊNCIA ocorre quando ajuizada ação 

idêntica à outra que se encontra pendente, devendo, assim, a segunda 

ser extinta sem conhecimento do mérito. Segundo o § 2º do artigo 337 do 

CPC/2015 “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Desta feita, outra sorte não há 

senão a extinção deste processo ante a constatação de litispendência. 

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC/2015. Por fim, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008893-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR COELHO (AUTOR(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1008893-08.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JULIO CEZAR COELHO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifica-se que até o momento não foi CUMPRIDA 

pelos REQUERIDOS o COMANDO JUDICIAL, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente “aplicação de 

INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO, em ambos os olhos (uma 

ampola a cada mês, totalizando seis ampolas nos dois olhos, 

TRATAMENTO DE 03 (TRÊS) MESES, 06 (SEIS) AMPOLAS)”. 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. 15502156, devendo ser efetivado no valor 

do menor ORÇAMENTO apresentado, qual seja, o acostado ao ID. Num. 

15207850 (CENTRO DE RETINA DE CUIABÁ – DR. ANDRÉ MOZENA). 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 o CENTRO DE RETINA DE CUIABÁ – DR. 

ANDRÉ MOZENA (ID. Num. 15207850), para que REALIZE a “aplicação de 

INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO, em ambos os olhos (uma 

ampola a cada mês, totalizando seis ampolas nos dois olhos, 

TRATAMENTO DE 03 (TRÊS) MESES, 06 (SEIS) AMPOLAS)” vindicado pelo 

Autor, e encaminhe aos autos a NOTA FISCAL do procedimento, bem 

como, informe, no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da 

conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 36.900,00 

(trinta e seis mil e novecentos reais) o que, desde já, fica autorizado a ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o APORTE da NOTA 

FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 

10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1012819-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012819-31.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VALE DO RIO VERDE 

ARMAZENS GERAIS LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – Da detida análise dos documentos acostados aos autos, 

DEFIRO o PEDIDO formulado por meio do PETITÓRIO de ID. 15257894, em 

COMPLEMENTAÇÃO, portanto, à DECISÃO de DEFERIMENTO da LIMINAR 

em ID. 10813292 e MANTIDA em DECISÃO RECURSAL, nos termos do 

Agravo de Instrumento nº 1001701-69.2018 (ID. 11977129), na medida em 

que PERSISTE a “SUSPENSÃO do PROTESTO EXTRAJUDICIAL – 

apontamento nº 37-10/11/2017 (...) relativamente a Certidão de Dívida 

Ativa – CDA nº 2017470098”; II – Assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

Requerido Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu Procurador-Geral, 

para que EMITE, em favor da parte Autora, a CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA, sob pena de ser FIXADA MULTA DIÁRIA a ser 

suportada pelo próprio agente, bem como INFORME nos autos, ao que 

FIXO PRAZO de 05 (cinco) dias; III – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta 
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decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005385-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MORILHA LEAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005385-54.2018.8.11.0015 REQUERENTE: DOUGLAS MORILHA LEAO 

REQUERIDO: EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL 

S/A-EMPAER-MT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO) C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por DOUGLAS MORILHA LEÃO em 

desfavor da EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA 

E EXTENSÃO RURAL – EMPAER, objetivando, liminarmente, “a nomeação 

do Autor para o cargo de Extensionista Rural II – Engenheiro Florestal, 

para a vaga vacante em Marcelândia/MT, ou em qualquer outro local da 

Região de Sinop/MT”, e, no mérito, a confirmação da “liminar eventualmente 

deferida, para condenar a Ré na obrigação de fazer de nomear o Autor 

para o cargo público de Extensionista Rural II – Engenheiro Florestal, posto 

que devidamente aprovado no concurso, e dentro do número de vagas 

disponibilizadas pela Lei Complementar nº 461/2011 de Mato Grosso”. Da 

análise, verifica-se que a parte Autora, inicialmente, distribuiu a demanda 

perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, requerendo, na sequência, por 

meio do PETITÓRIO de ID. 13365005, que “seja declinada a competência 

para processamento e julgamento do feito a 6ª Vara Cível local”, sendo 

proferida a DECISÃO de ID. 13376000. Na sequência, em atenção ao art. 

10 do CPC/2015, foi DETERMINADA a INTIMAÇÃO da parte Autora para 

MANIFESTAÇÃO quanto à COMPETÊNCIA deste Juízo, ao que foi requerido 

“em caso de esta Vara se dar por incompetente para processamento do 

feito, a Suscitação Negativa de Competência, em razão de ter a 4ª Vara 

Cível já se declarado incompetente”. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. Todos os órgãos do Poder Judiciário 

exercem uma função jurisdicional. Entretanto, há uma divisão de trabalho 

entre esses órgãos que fixa o limite em que cada um poderá exercer 

legitimamente essa função jurisdicional, tal instituto denomina-se 

competência e aquele órgão que exerce a função jurisdicional “em 

desacordo com os limites traçados por lei será ilegítimo, sendo de se 

considerar, então, que aquele juízo é incompetente ”. O Código de 

Processo Civil no Capítulo I, do Título III, do Livro II, para determinação da 

competência interna considera os seguintes critérios: o valor da causa, a 

matéria, o critério funcional e o territorial. A doutrina, no entanto, inclui, 

ainda, o critério em razão da pessoa. É o que ocorre em relação a este 

Juízo, cujo critério determinador da competência foi em razão da qualidade 

da pessoa que atua no processo. Senão vejamos: Com fundamento em 

citado diploma legal, foi redefinida, por meio da Resolução nº 11/2017-TP, 

a competência das Varas desta Comarca, de modo que a 6ª Vara Cível, 

atual Vara Especializada da Fazenda Pública, passou a deter a seguinte 

competência: “Processar e julgar os feitos onde seja parte, interessada ou 

interveniente as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, bem 

como as cartas precatórias cíveis de sua competência”. 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, já que, no que se refere à 

Fazenda Pública Federal já existe Subseção Judiciária da Justiça Federal 

instalada neste Município. A competência interna divide-se em absoluta e 

relativa, compreendendo a primeira a competência em razão da matéria, da 

pessoa e a funcional, e englobando a segunda a competência em razão 

do valor e do território. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: 

COMPETÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

INTERVENÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. A competência da Justiça Federal 

é definida ratione personae e, por isso, absoluta. Procedida a substituição 

processual e comprovada a cessão de créditos para a Caixa Econômica 

Federal, a competência passa a ser da Justiça Federal, ainda que para 

apreciar a ação de execução. Conflito conhecido para declarar 

competente o Juízo Federal da 2.ª Vara de São Borja - SJ/RS, suscitado. 

(CC 41.089/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 29/11/2004 p. 220). CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO. 

EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. 

PORTARIAS 38 E 45/89 DO DNAEE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO 

FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. (...). 2. (...). 3. Como 

regra geral, a competência cível da Justiça Federal é definida ratione 

personae, e, por isso, absoluta, determinada em razão das pessoas que 

figuram no processo como autoras, rés, assistentes ou oponentes. 4. (...). 

5. (...). (CC 38.887/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 09/06/2004, DJ 23/08/2004 p. 114). Segundo Leonardo José Carneiro 

da Cunha , “(...) o conceito de Fazenda Pública abrange a União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações públicas, sendo certo que as agências executivas ou 

reguladoras, sobre ostentarem o matiz de autarquias especiais, integram 

igualmente o conceito de Fazenda Pública. (...)”. Dessa forma, a Requerida 

EMPAER - Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão 

S/A é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de 

Agricultura e Assuntos Fundiários do Estado de Mato Grosso, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, de maneira que por se tratar de 

empresa de economia mista, não goza do caráter de direito público, não 

tendo, a seu favor, os privilégios e prerrogativas aplicáveis às entidades 

estatais, autárquicas ou fundacionais, seguindo as normas gerais de 

competência, sem direito a juízo privativo. Nesse sentido, cito as seguintes 

lições de Hely Lopes Meirelles: “As sociedades de economia mista são 

pessoas jurídicas de direito privado, com participação do Poder Público e 

de particulares no seu capital e na sua administração, para a realização 

de atividade econômica ou serviço de interesse coletivo outorgado ou 

delegado pelo Estado. Revestem a forma das empresas privadas, admitem 

lucro, e regem-se pelas normas das sociedades mercantis, com as 

adaptações impostas pelas leis que autorizarem a sua criação e 

funcionamento” (Direito Administrativo Brasileiro, Editora Revista dos 

Tribunais, 15ª edição - p. 324/325). Na mesma esteira, é o DIPLOMA 

CONSTITUCIONAL em seu artigo 173: “Art. 173. Ressalvados os casos 

previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica 

pelo Estado será permitida quando necessária aos imperativos da 

segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 

em lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 

atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 

prestação de serviços, dispondo sobre: (...) II - a sujeição ao regime 

jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 

obrigações civil, comerciais, trabalhistas e tributários: (...).” Conclui-se, 

então, que as sociedades de economia mista, por serem pessoas jurídicas 

de direito privado, sujeitam-se ao regime jurídico específico das empresas 

privadas e não gozam de juízo privativo, sendo inclusive esse o 

ENTENDIMENTO do E. TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - EMPAER - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS E 

PRIVILÉGIOS CONFERIDOS A FAZENDA PÚBLICA - SUJEIÇÃO AO REGIME 

JURÍDICO DAS EMPRESAS PRIVADAS - ART. 173, § 1º, INCISO II, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONFLITO ACOLHIDO - COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO SUSCITADO. A EMPAER, sociedade de economia mista, sujeita-se 

ao regime jurídico específico das empresas privadas, conforme o disposto 

no art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Portanto, é 

julgada pelo juízo cível comum, não devendo sê-lo pelo juízo privativo da 

Fazenda Pública, eis que são pessoas jurídicas de direito privado, não 

gozando de prerrogativas e privilégios conferidos às entidades estatais, 

autárquicas e fundacionais. (CC 23899/2005, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2005, Publicado no 

DJE 19/09/2005). Sendo assim, verifica-se a incompetência deste Juízo 

para processamento e julgamento da presente demanda. “Ex Positis”, 

diante da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo, SUSCITO o presente 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA e, por conseqüência, nos termos 

do art. 66, inc. II, CPC/2015, DETERMINO o encaminhamento do OFÍCIO 

REQUISITÓRIO em ANEXO ao Excelentíssimo Desembargador Presidente 

do E. TJMT, com o objetivo de dirimir a controvérsia. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006251-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI (ADVOGADO(A))

RENATO MARRA CUSTODIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1006251-62.2018.8.11.0015 REQUERENTE: RENATO MARRA CUSTODIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAUDE Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por RENATO MARRA 

CUSTODIO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, 

ATENDIMENTO COM MÉDICO UROLOGISTA E POSTERIOR 

ENCAMINHAMENTO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. Da 

análise dos autos, verifica-se que, no dia 25/06/2018 às 16h21min, foi 

protocolada a presente ação. Ocorre que no mesmo dia (25/06/2018), às 

16h08min, o Autor já havia protocolado perante este Juízo, ação idêntica, 

que recebeu o nº 1006248-10.2018.8.11.0015 no sistema PJE. É o 

Relatório. Decido. Nesse sentido, é sabido que a LITISPENDÊNCIA ocorre 

quando ajuizada ação idêntica à outra que se encontra pendente, 

devendo, assim, a segunda ser extinta sem conhecimento do mérito. 

Segundo o § 2º do artigo 337 do CPC/2015 “uma ação é idêntica à outra 

quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido”. Desta feita, outra sorte não há senão a extinção deste processo 

ante a constatação de litispendência. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inc. V, do CPC/2015. Por fim, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006248-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI (ADVOGADO(A))

RENATO MARRA CUSTODIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1006248-10.2018.8.11.0015 REQUERENTE: RENATO MARRA CUSTODIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAUDE Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por RENATO MARRA 

CUSTODIO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, 

ATENDIMENTO COM MÉDICO UROLOGISTA E POSTERIOR 

ENCAMINHAMENTO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. Em Id. 

Num. 13912138, o Autor manifestou-se pela DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

requerendo a EXTINÇÃO do FEITO sem RESOLUÇÃO DO MÉRITO. É o 

Breve Relato. Decido. Perscrutando os autos, verifica-se que na PETIÇÃO 

Id. Num. 13912138 a parte Autora pugna pela extinção do processo, o que 

não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da 

extinção. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

de MÉRITO, ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do CPC/2015. Por fim, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005830-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1005830-72.2018.8.11.0015 AUTOR(A): EDMAR DOS SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO 

FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA 

ajuizada por EDMAR DOS SANTOS, representado por sua companheira 

RAIMUNDA NONATA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representando pelo Procurador Geral do Estado e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Senhor Procurador Geral do Município ou pela Prefeita 

Municipal. Antes do RECEBIMENTO DA INICIAL, em PETIÇÃO de Id. Num. 

13660170, a DEFENSORIA PÚBLICA informou o ÓBITO do Autor, conforme 

faz prova a CERTIDÃO DE ÓBITO acostada em Id. Num. 13660215. 

Vieram-me os autos em CONCLUSÃO. É o Breve Relato. Decido. 

Perscrutando os autos, verifico que em Id. Num. 13660170 há a 

informação de que a parte Requerente foi a óbito, de maneira que se 

perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz 

a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em 

razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, inciso 

IX, do CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias. Sem custas, em razão da GRATUIDADE que DEFIRO neste 

momento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008468-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA JAKUBOWSKI NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

VANESSA SCHMIDTKE LOPES DO CARMO

 

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 

#1008468-78.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROSALINA JAKUBOWSKI 

NOGUEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ROSALINA JAKUBOWSKI NOGUEIRA, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, a realização do procedimento cirúrgico ANGIOPLASTIA 

CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICO. Verifica-se, 

que a presente ação foi PROTOCOLADA no PLANTÃO JUDICIÁRIO no dia 

25/08/2018 às 13h47min, sendo cadastrado no sistema APOLO sob o nº 

335579, posteriormente distribuído no sistema PJE. Ocorre que no mesmo 

dia (25/06/2018), às 11h40min, o Autor já havia protocolado perante este 

Juízo, ação idêntica, que recebeu o nº 1008388-17.2018.8.11.0015 no 

sistema PJE. É o Relatório. Decido. Nesse sentido, é sabido que a 

LITISPENDÊNCIA ocorre quando ajuizada ação idêntica à outra que se 

encontra pendente, devendo, assim, a segunda ser extinta sem 

conhecimento do mérito. Segundo o § 2º do artigo 337 do CPC/2015 “uma 

ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido”. Desta feita, outra sorte não há senão a extinção 

deste processo ante a constatação de litispendência. “Ex positis”, JULGO 

EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fundamento no 

art. 485, inc. V, do CPC/2015. Por fim, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009197-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))
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EVA DO BONDESPACHO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA CAROLINE DUTRA CHAGAS

 

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 

#1009197-41.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EVA DO BONDESPACHO DIAS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º 

salário. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante aprovação 

em concurso público e nomeada através de portaria para o quadro efetivo 

de servidores públicos municipais. Esclarece que durante todo o período 

que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a gratificação por 

antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de 

atividade exercida, tampouco sua incidência sob o 13º salário. 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, bem como sua incidência sob o 13º 

salário. Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, 

colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. DECORRIDO o PRAZO, conforme 

indicação no SISTEMA PJE, o Requerido Município de Sinop, embora 

CITADO, não OFERECEU CONTESTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO da parte 

Autora pugnando pelo julgamento antecipado da lide. 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. 

DO MÉRITO Inicialmente, cumpre consignar que, mesmo CITADO, o 

REQUERIDO deixou transcorrer o prazo SEM apresentar CONTESTAÇÃO. 

Dessa forma, o Requerido reputa-se REVEL, nos termos do art. 344 do 

CPC/2015, contudo em se tratando de DIREITO INDISPONÍVEL, conforme 

art. 345, inciso II, do mesmo diploma processual, NÃO se pode falar em 

CONFISSÃO FICTA, NÃO produzindo os EFEITOS da REVELIA. De acordo 

com o ENTENDIMENTO PACÍFICO do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, 

diante de DIREITOS INDISPONÍVEIS do ENTE ESTATAL, os fatos da causa 

não comportam confissão, tampouco estão sujeitos aos efeitos da revelia. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA 

APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 

240 DO CPC. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. DIREITOS 

INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a questão à tempestividade 

da contestação apresentada pelo Estado de Minas Gerais. 2. O Tribunal a 

quo considerou tempestiva a defesa apresentada pelo réu por considerar 

que: a) a carta precatória foi juntada em período de férias forenses e b) o 

termo inicial para a apresentação da peça é o dia útil posterior àquele em 

que se devia considerar a intimação realizada. 3. O parágrafo único do art. 

240 do CPC dispõe que "as intimações consideram-se realizadas no 

primeiro dia útil seguinte, se tiverem ocorrido em dia em que não tenha 

havido expediente forense". 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça tem entendimento segundo o qual, praticado o ato da juntada de 

prova da intimação nas férias, o termo inicial é o segundo dia útil do início 

do semestre forense. 5. Cumpre observar, em obiter dictum, ser 

impossível a aplicação dos efeitos da revelia na hipótese dos autos, por 

força do disposto no art. 320, II, do CPC, por a demanda envolver litígio 

sobre direito indisponível. 6. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 

1113950/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 04/06/2009, DJe 27/08/2009). Assim, não sendo aplicado ao caso os 

efeitos decorrentes da revelia, a parte Autora precisa comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), de maneira que, se 

assim não o fizer, arcará com a consequência da sua desídia, atraindo 

contra si o resultado desfavorável do julgamento do feito. Superado tal 

esclarecimento, passa-se a ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. DO 

MÉRITO – DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO 

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte 

Requerente que a Lei 663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que 

promoveu alterações na Lei 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados mediante aprovação em concurso público, 

confere o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 

2% (dois) por cento do vencimento base por ano de efetivo exercício, até 

o máximo de 70% (setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta 

que vem recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei 

Orgânica, art. 91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) 

por ano de efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha 

de pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 
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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% (cinqüenta 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), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. 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 
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estabelecido com o Município de Sinop. 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 01/01/02. 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 de janeiro 

de 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. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário, por não poder ser considerado como 

acréscimo, até porque incide sobre toda a remuneração, sendo incabíveis 

os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88. 

Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à incidência sobre o 

13° salário não pago integralmente. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da 

parte 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 AGOSTO DE 2012 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores 

eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE 

quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13º salário; c) 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, que deu nova redação ao artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 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; d) 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. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 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 
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único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009193-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DO BONDESPACHO DIAS (AUTOR(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA CAROLINE DUTRA CHAGAS

 

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 

#1009193-04.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EVA DO BONDESPACHO DIAS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

DECORRIDO o PRAZO, conforme indicação no SISTEMA PJE, o Requerido 

Município de Sinop, embora CITADO, não OFERECEU CONTESTAÇÃO. 

MANIFESTAÇÃO da parte Autora pugnando pelo julgamento antecipado da 

lide. Após, os autos vieram-me em conclusão. 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. DO MÉRITO 

Inicialmente, cumpre consignar que, mesmo CITADO, o REQUERIDO deixou 

transcorrer o prazo SEM apresentar CONTESTAÇÃO. Dessa forma, o 

Requerido reputa-se REVEL, nos termos do art. 344 do CPC/2015, contudo 

em se tratando de DIREITO INDISPONÍVEL, conforme art. 345, inciso II, do 

mesmo diploma processual, NÃO se pode falar em CONFISSÃO FICTA, 

NÃO produzindo os EFEITOS da REVELIA. De acordo com o 

ENTENDIMENTO PACÍFICO do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, diante de 

DIREITOS INDISPONÍVEIS do ENTE ESTATAL, os fatos da causa não 

comportam confissão, tampouco estão sujeitos aos efeitos da revelia. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA 

APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 

240 DO CPC. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. DIREITOS 

INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a questão à tempestividade 

da contestação apresentada pelo Estado de Minas Gerais. 2. O Tribunal a 

quo considerou tempestiva a defesa apresentada pelo réu por considerar 

que: a) a carta precatória foi juntada em período de férias forenses e b) o 

termo inicial para a apresentação da peça é o dia útil posterior àquele em 

que se devia considerar a intimação realizada. 3. O parágrafo único do art. 

240 do CPC dispõe que "as intimações consideram-se realizadas no 

primeiro dia útil seguinte, se tiverem ocorrido em dia em que não tenha 

havido expediente forense". 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça tem entendimento segundo o qual, praticado o ato da juntada de 

prova da intimação nas férias, o termo inicial é o segundo dia útil do início 

do semestre forense. 5. Cumpre observar, em obiter dictum, ser 

impossível a aplicação dos efeitos da revelia na hipótese dos autos, por 

força do disposto no art. 320, II, do CPC, por a demanda envolver litígio 

sobre direito indisponível. 6. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 

1113950/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 04/06/2009, DJe 27/08/2009). Assim, não sendo aplicado ao caso os 

efeitos decorrentes da revelia, a parte Autora precisa comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), de maneira que, se 

assim não o fizer, arcará com a consequência da sua desídia, atraindo 

contra si o resultado desfavorável do julgamento do feito. Superado tal 

esclarecimento, passa-se a ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO 

DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 

8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o 

seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro 

e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono especial a que se refere a 

Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em 

cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de 

que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não 

poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores 

aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II 

aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente 

identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e 

que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - 

As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à 

produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de 

apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus 

valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no 

valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste artigo 

aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, 

qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os servidores 

cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos 

em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 7º - 

Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de 

vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas 

em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes da 

Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 
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a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 
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pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010606-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

MARCIANO MARCELINO AQUINO DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA CAROLINE DUTRA CHAGAS

 

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 

#1010606-52.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARCIANO MARCELINO 

AQUINO DA CRUZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi 

admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de 

portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. 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. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. 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 
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antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 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 – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2002, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (12/09/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 
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neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 
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defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007413-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA FERREIRA DE ALMADA (ADVOGADO(A))

DIRCEU MENIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007413-92.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: DIRCEU MENIN EXECUTADO: 

CARLA OLIVEIRA COSTA 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, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011545-49.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDES (EXEQUENTE)

GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE BREYER (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000082-30.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ADAO JOSE BREYER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que conforme certificado o mesmo é tempestivo; II - Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; III - Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício; IV - CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995; V - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

ELIZ MARIELE MILER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000968-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELIZ MARIELE MILER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I - RECEBO 

O RECURSO INOMINADO, eis que conforme certificado o mesmo é 

tempestivo; II - Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; III - Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício; IV - 

CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda 

não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995; V - 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, 

CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013641-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERBAL PASSIG (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013641-32.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EDERBAL PASSIG 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que conforme certificado o mesmo é tempestivo; II - Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; III - Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício; IV - CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995; V - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO KREIBICH (REQUERENTE)

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000875-32.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO KREIBICH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1. Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 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. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002285-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KELVIN DELERA SCHENEIKER (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002285-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO KELVIN DELERA 

SCHENEIKER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

sentença que extinguiu o feito transitou em julgado, determino o 

ARQUIVAMENTO dos autos com as baixas e anotações estilares. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011624-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FERRAZ (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011624-23.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO JOSE FERRAZ 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. I – Considerando a juntada de 

comprovante de pagamento do débito pela requerida, INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção e arquivamento; II – Após, decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação do requerente, façam-me os autos 

concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011260-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PANDOLFO (REQUERENTE)

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011260-51.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO PANDOLFO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos, etc. I - Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011409-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINE PIMENTEL (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011409-47.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILA CAROLINE PIMENTEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013473-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROBERTO SARAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013473-30.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO SARAIVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Intime-se o 

impugnado para que, em 10 dias, se manifeste quanto a IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pela executada em Id. 

13024323. Transcorrido o prazo alhures, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me concluso para decisão. Oportunamente, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013632-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013632-70.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MATEUS APARECIDO 

PEREIRA DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. Intime-se o impugnado para que, em 10 dias, se manifeste 
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quanto a IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pela executada em Id. 

15487556. Transcorrido o prazo alhures, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me concluso para decisão. Oportunamente, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011112-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (EXEQUENTE)

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

FERNANDO ROSENTHAL (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011112-74.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES EXECUTADO: VIA VAREJO S/A, LG ELECTRONICS DO BRASIL 

LTDA, CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. I – INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de 05(cinco) dias, se manifeste 

quanto ao ofício encartado em ID. 14521161, bem como, quanto ao 

petitório formulado pelo exequente em Mov. 14596961, sob pena de 

preclusão. CONSIGNO ainda que em caso de inércia pela parte executada, 

será expedido alvará em favor do exequente, do montante discriminado no 

petitório de Id. 14596961. II – Oportunamente, concluso. III - Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 23 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY (ADVOGADO(A))

FLAVIO MARTINS DE QUADROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001613-54.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIO MARTINS DE 

QUADROS REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Em detida 

análise dos autos verifico que, conforme certificado pela Secretaria de 

Vara, existem mais dois depósitos realizados nos autos pendentes de 

liberação. Assim, considerando a ausência de manifestação das partes 

em relação a tal fato, determino que se intimem as partes para 

manifestação acerca da certidão de ID n. 15383951 e do extrato de 

valores de Id. 15383953 , no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos 

para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 24 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009341-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

ANDRESSA POLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009341-78.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRESSA POLI REQUERIDO: 

LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Intime-se a autora para que EMENDE A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante de 

endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo, bem como extrato de consulta ATUALIZADA que demonstre que 

seu nome encontra-se negativado. Devidamente emendada, concluso para 

recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008111-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTTA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (ADVOGADO(A))

CLEITON GEAN SENKO ROTTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

METROPOLITANA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008111-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROTTA COMERCIO E 

SERVICOS DE PECAS EIRELI - ME, CLEITON GEAN SENKO ROTTA 

REQUERIDO: METROPOLITANA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, 

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS Vistos, etc. Acolho o pleito 

formulado em mov. id. n° 15436615, razão pela qual determino que a 

requerida cumpra a decisão de mov. id. n° 14814789, comprovando nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a exclusão do protesto anotado em 

nome do autor, bem como abstenha-se de realizar nova negativação em 

razão do débito em discussão nos autos, até ulterior deliberação deste 

Juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008111-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTTA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (ADVOGADO(A))

CLEITON GEAN SENKO ROTTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

METROPOLITANA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008111-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROTTA COMERCIO E 

SERVICOS DE PECAS EIRELI - ME, CLEITON GEAN SENKO ROTTA 

REQUERIDO: METROPOLITANA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, 

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS Vistos, etc. Acolho o pleito 

formulado em mov. id. n° 15436615, razão pela qual determino que a 

requerida cumpra a decisão de mov. id. n° 14814789, comprovando nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a exclusão do protesto anotado em 

nome do autor, bem como abstenha-se de realizar nova negativação em 

razão do débito em discussão nos autos, até ulterior deliberação deste 

Juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020130-22.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE LIMA GONCALVES (EXEQUENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE ARAUJO ALECRIM (EXECUTADO)

 

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 
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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, 24 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: 8010559-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

CLAUDIO SCALON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que manifeste o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001285-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI BUENO PEREIRA (REQUERENTE)

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

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 DESPACHO Processo: 

1001285-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DAIANI BUENO PEREIRA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. I - Certifique-se quanto ao trânsito 

em julgado da sentença. II – Se positiva a certidão, em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, conforme cálculo apresentado pelo autor, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. VI - Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 17 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011863-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OBRADELLE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011863-15.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 28.700,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[LIMITAÇÃO 

DE JUROS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OBRADELLE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de ação 

proposta por OBRADELLE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME contra 

BANCO DO BRASIL SA, em que o autor pleiteia a revisão do contrato de 

financiamento realizado com a requerida. Em síntese, aduz o requerente 

que, em 27/09/2016 firmou com a requerida um contrato de abertura de 

crédito até o limite de R$ 28.700,00, a ser utilizado para amortizar saldos 

devedores da autora. Verbera que, em que pese firmado o contrato a 

requerida não comprovou a liberação de valor, nem forneceu carnê para 

pagamento, passando a cobrar o valor integral do contrato e encargos e 

mora mês a mês. Narra o autor que, na cláusula oitava, o contrato prevê o 

“pagamento em 21 prestações mensais consecutivas, no valor de R$ 

1.366,66, acrescida de encargos básicos proporcionais aos valores 

nominais e encargos adicionais integrais, apurados no período, 

vencendo-se a primeira em 25/01/2017 e a última em 25/09/2018” e, em 

contrariedade, afirma o mesmo contrato que “o presente 

contratovencer-se-á dentro de 728 (setecentos e vinte e oito) dias, 

obrigando-se o financiado apagar, em 25/09/2018, todas as 

responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos:principal, comissão, 

reajuste monetário, juros, outros acessórios e quaisquer despesas.” 

Sustenta que o contrato possuí cláusulas que estabelecem prestações 

desproporcionais e fatos supervenientes que o tornam muito oneroso, 

uma vez que a requerida não comprova que a autora utilizou o crédito 

objeto do contrato e que passou a cobrar o valor integral cumulando 

encargos desconhecidos, sem respeitar o parcelamento mensal 

estipulado. Sendo esta a síntese da demanda, eis que, o relatório em sede 

de juizado é dispensado, artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

decido. Inicialmente, não há como acolher a preliminar levantada de inépcia 

da inicial, pelo não cumprimento dos requisitos do artigo 330, § 2º do 

NCPC, considerando que em se tratando de ação revisional de contrato, 

as obrigações contratuais controvertidas consistem nas cláusulas que a 

parte autora pretende revisar, as quais foram devidamente discriminadas, 

bem como, a autora quantificou o valor incontroverso em sua inicial. Sendo 

assim, levando em conta que a parte autora observou os dois requisitos 

exigidos pelo art. 330, § 2º do NCPC, não subsiste dúvida em não acolher 

a preliminar levantada. Rejeita-se a preliminar de interesse de agir, pois 

esse advém do autor ver reconhecida a abusividade de clausulas 

contratuais que colocam o consumidor em desvantagem promovendo o 

desequilibro contratual. Superadas as preliminares, passa-se ao mérito. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso II do artigo 355 do CPC, 

em razão da revelia da ré. Pelo exposto acima, em consonância com o 

princípio do livre convencimento do magistrado, passarei a analisar as 

minúcias do caso em apreço. Quanto ao cabimento da legislação 

consumerista, há que se esclarecer que as disposições previstas no 

Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao 

presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. Aliás, sobre o assunto, vale registrar o voto do preclaro 

Ministro do colendo Superior Tribunal de Justiça, Dr. Ruy Rosado de 

Aguiar: ?quanto à não aplicação do Código de Defesa ao Consumidor na 

espécie, tem se que o art. 2º não faz a restrição sustentada pela 

recorrente, ou seja, de que as pessoas jurídicas protegidas pela lei seriam 

as hipossuficientes. Na verdade, o consumidor é ?a pessoa física ou 

jurídica que diante de suas necessidades vitais e vivenciais subordina-se 

ao consumo de bens e serviços, sem a intenção de revendê-los?.[1] - 

Finalmente, invoco a seguinte jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: ?CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM TAXA 

PREFIXADA - APLICABILIDADE DO CDC. 1- O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável aos contratos firmados entre as instituições 

financeiras e seus clientes?.[2] Porquanto afasto a alegação da não 

aplicabilidade do CDC no caso sub judice. Passando à apreciação do 

mérito da demanda, entendo não ter o autor demonstrado os fatos 

constitutivos de seu direito, e não demonstrando qualquer ilegalidade das 

cobranças ou abusividade na taxa de juros ou encargos, que da análise 

dos autos de mostra devidamente conforme a prática da taxa de juros 

média do Banco Central. Ademais, o autor não comprova o pagamento de 

nenhuma parcela do financiamento, não junta extrato de dívida e não 

impugna especificamente os fatos extintivos, modificativos e impeditivos 

apresentados pelo réu. Ademais, não há que se falar em dano moral, haja 

vista serem devidos os valores cobrados pelo banco réu, uma vez que o 

autor firmou contrato com o mesmo, tomou posse do veículo financiado e 

por fim não cumpriu com sua parte no acordo, não efetuando o pagamento 

das parcelas do financiamento, agindo a ré no exercício regular do direito 

ao inserir o nome da autora no rol dos inadimplentes. Também, cumpre 

informar que a circunstância de o contrato estipular a taxa de juros 

remuneratórios acima de doze por cento (12%) a.a. não significa, por si 

só, vantagem exagerada ou abusividade. É, aliás, a corrente 

jurisprudencial predominante no cenário jurídico brasileiro de vanguarda. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o referido 

entendimento na súmula 382, in verbis: ?A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade?. Nossos egrégios Tribunais entendem que para configurar o 

abuso, a taxa avençada deve estar em dissonância com aquela praticada 
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pelo mercado à época da elaboração do contrato. É, aliás, o que se extrai 

do seguinte aresto do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: ?os juros 

pactuados em limite superior a 12% (doze por cento) ao ano somente são 

considerados abusivos quando comprovada a discrepância com as taxas 

praticadas no mercado? (Apelação Cível n. 32351/2005, Relator: DES. 

JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 

23-11-2005). Ao apreciar a ADI 2591/DF, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras, porém a definição da remuneração das operações 

passivas (juros remuneratórios) não estão abrangidas pela legislação 

consumerista. É o que se vê na ementa do julgado: ?CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO 

CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES 

PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE 

DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3º, § 2º, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE 

JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO 

CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do 

Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário 

final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito veiculado 

pelo art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor deve ser 

interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em que o 

custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas 

praticadas por instituições financeiras na exploração da intermediação de 

dinheiro na economia estejam excluídas da sua abrangência. 4. Ao 

Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva 

macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado financeiro. 

5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar 

as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das 

taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de 

dinheiro na economia. 6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a 

exegese que submete às normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei 

n. 8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da remuneração 

das operações passivas praticadas por instituições financeiras no 

desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo do 

controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder 

Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de 

eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na 

composição contratual da taxa de juros. ART. 192, DA CB/88. 

NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR 

EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA 

FINANCEIRO. (...) (ADI 2591 / DF, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, 

Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Julgamento: 07/06/2006, Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno) Nesse ponto, também foi sedimentado o 

entendimento de que a abusividade é que deve ser demonstrada e não a 

ausência dela, cujo ônus incumbe exclusivamente a quem a alega, não se 

aplicando a inversão do ônus da prova por se tratar de cognição sumária 

e por não ter a parte requerida tido a oportunidade de fazer tal prova. 

Nesse caso, só existe inversão do ônus da prova quanto à cognição 

exauriente, devendo o fornecedor comprovar os fatos durante a instrução 

processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, 

analisando a mais recente tabela fornecida pelo sítio do Banco Central do 

Brasil[3], constatei não haver discrepância significativa, que possa ferir a 

razoabilidade, entre a taxa média de juros praticada constante da tabela 

do Banco Central e a determinada no presente contrato de financiamento. 

A título de esclarecimento, a capitalização de juros implica contagem de 

juros sobre juros, isto é, a incorporação ao principal dos juros 

remuneratórios incidentes sobre o total do débito contratado, gerando um 

acréscimo exacerbado no valor do crédito, uma vez que sobre o montante 

passa a incidir nova remuneração global do capital. O art. 4º do Decreto n. 

22.626/33 (Lei de Usura) dispõe que ?é proibido contar juros sobre juros?. 

Dada à impossibilidade de tal situação vir a ocorrer, o excelso Supremo 

Tribunal Federal editou a Súmula n. 121, pela qual "é vedada a 

capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada". Em 

2001, foi editada a Medida Provisória n. 2.170, que sofreu diversas 

reedições, estando em vigor até hoje. No referido diploma legislativo, mais 

precisamente em seu art. 5º, está autorizada a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano (capitalização de juros anual), revogando, 

por conseqüência, o art. 4º do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura). A 

referida Medida Provisória foi objeto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2316, cuja medida cautelar teve proferidos dois 

votos determinando a suspensão do art. 5º, caput e parágrafo único, da 

Medida Provisória atacada. Ocorre que o art. 10 da Lei 9.868/99 (que 

disciplina o processo e julgamento das ações direta de 

inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade) preceitua que a 

medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade ?será concedida 

por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal?. Assim, até que 

haja manifestação de mais 4 membros do Pretório Excelso no sentido de 

suspender dispositivo citado, este permanece em vigor, devendo ser 

respeitado pela força de lei que tem. Portanto, a prática de anatocismo é 

permitida até que haja manifestação posterior do Supremo Tribunal Federal 

em sentido contrário. O Superior Tribunal de Justiça já confirmou este 

entendimento, conforme se vê nos seguintes julgados: ?BANCÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS 

QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. 

ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em 

que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros 

remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo 

instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os 

juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo 

Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em 

qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for 

verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - 

JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão 

recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção 

da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste 

julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição 

da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a 

capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos.? (REsp 1112879 / PR, Relator(a) Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 12/05/2010, 

Data da Publicação/Fonte DJe 19/05/2010 ? grifo nosso) ?AGRAVO 

REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA. 

APLICABILIDADE. 1. Nos contratos celebrados a partir de 31.3.2000, data 

da edição da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada pela 

2.170-36/2001, é exigível a capitalização mensal de juros, desde que 

pactuada. Precedente: AgRg no EREsp 930.544/DF, Rel. Min. Ari 

Pargendler, Segunda Seção, DJe 10.4.2008. 2. Agravo Regimental 

improvido.? (AgRg nos EDcl no REsp 733548 / RS, Relator(a) Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 23/03/2010, 

Data da Publicação/Fonte DJe 12/04/2010 ? grifo nosso) Dessa maneira a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pelo autor, e, via de 

conseqüência, declaro extinto o feito com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações (art. 475-J, 

§ 5o, CPC). TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001048-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001048-22.2018.8.11.0015 REQUERENTE: IGO ANTONIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora requer a desistência da 

ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores delongas, em 
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cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. 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: 8010135-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES SOUSA (EXECUTADO)

 

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, 24 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE TEODORO NEVES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA AMORIM (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000338-70.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE 

TEODORO NEVES JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - 

UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Fundamento e 

Decido. Em síntese, aduz o requerente que é aluno da requerida e possui 

financiamento estudantil (FIES) de 100% do valor do curso, sendo que, 

como a ré disponibilizou desconto de 25% nas mensalidades do seu 

curso, financiou a totalidade do curso, que inicialmente tinha como valor 

semestral o de R$ 4.877,28, valor este coberto pelo financiamento 

estudantil. Verbera que, em que pese o correto aditamento do 

financiamento estudantil, bem como entrega da declaração de desconto, a 

requerida passou a lhe cobrar os valores supostamente não adimplidos 

desde o ano de 2013, sendo que, para não ser impedido de dar 

continuidade ao seu curso, o requerente firmou acordo com a demandada 

para pagamento dos valores cobrados. Relata que por serem os valores 

indevidos, deixou de adimplir o referido acordo, razão pela qual vêm 

sofrendo incessantes cobranças da demandada, bem como vêm sendo 

impedido de realizar sua rematrícula no semestre 02/2016 e de realizar as 

atividades e provas de forma regular. Após várias tentativas de resolução 

extrajudicial frustradas, não teve outra opção que não o ajuizamento da 

presente ação. A tutela de urgência foi deferida no id. 3021082. De tudo o 

que ressai dos autos, entendo pela procedência da pretensão inicial. 

Restou incontroverso que a) o autor celebrou contrato para cursar 

Arquitetura e Urbanismo na faculdade ré mediante o financiamento pelo 

FIES de 100% do valor das mensalidades: R$ 4.877,28, desde o mês de 

agosto de 2013, logo, desde o 1º Semestre do curso; b) O autor realizou 

os aditamentos pertinentes a cada semestre até a propositura da ação, 

conforme os termos de aditamentos juntados nos autos devidamente 

assinados pela ré, cujos documentos constavam que o autor não tinha 

que arcar com nenhum custo das mensalidades com recursos próprios; e, 

c) O autor foi forçado a assinar “acerto” por sete serviços referentes ao 

Fies e Processo de Ajuste de Mensalidade, que geraram a dívida no 

montante de R$ 3.686,80. Logo, somando tais elementos de provas com o 

fato de que a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da parte autora, vez que ausente justificativa 

plausível para a cobrança de débitos de um curso financiado em sua 

totalidade pelo Fies, a cobrança que o autor foi submetido revela-se 

indevida. Ademais, o autor narra que obteve desconto das mensalidades 

no percentual de 25% em convênio que a faculdade ré possui com o 

funcionalismo público, assim, não afirmou que ele era funcionário público, 

mas sim que, em virtude de sua genitora ser funcionária pública teve tal 

desconto, sendo que a situação é irrelevante ante as robustas provas dos 

autos de que o autor não tinha obrigação de arcar com um centavo 

através de recursos próprios para estudar Arquitetura na instituição de 

ensino ré. Ainda em apreciação da defesa, embora alegue a ré que no 

período de 2015/2, o Reclamante cursara 360 (trezentos e sessenta) 

horas, sendo que a carga horária contratada era de 300 (trezentas) 

horas, refletindo em um aumento de 20% na carga horária, não provou 

que o autor tinha ciência de tais cobranças excedentes não abrangidas 

pelo Financiamento Estudantil, já que se trata apenas de relatório extraído 

do sistema interno da ré (id. 6781203), o que demonstra – no mínimo, a 

falha da ré em seu dever de informar. Nesta senda, impõe-se declarar 

inexistentes os débitos debatidos na ação ante a cobrança indevida 

realizada pela instituição de ensino, tendo em vista que o aluno é 

beneficiário de financiamento estudantil integral, conforme documentação 

juntada com a petição inicial. Ademais, tenho que a conduta da ré em 

obstar os estudos do autor, negando a rematrícula sem qualquer 

irregularidade e forçando o promovente a aceitar termo de acerto de 

débitos inexigíveis para continuar estudando afigura constrangimento e 

transtorno que excede o mero aborrecimento cotidiano 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 se reveste de um caráter 

pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos 

danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), para cada parte Requerente é razoável de acordo com a lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto. Diante de todo o exposto, ratifico a tutela de urgência 

anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para: a) 

1) DECLARAR inexistentes os débitos discutidos na ação decorrente de 

termo de acerto proposto pela ré; e, b) 2) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIONE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000309-20.2016.8.11.0015 REQUERENTE: GRACIONE DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. Concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para juntada de 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. 
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Transcorrido o prazo sem manifestação da autora, certifique-se e façam 

os autos conclusos para sentença extintiva. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013726-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

JOSELIA ZOCH 34518274172 (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIANI MONTEIRO BORGES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca da correspondência 

desenvolvida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013477-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS (ADVOGADO(A))

FELICIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE COLI VITTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FICAGNA (REQUERIDO)

JESSICA RICIELLI ENDERLE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006863-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNYFFER SPILLER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006863-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: JENNYFFER SPILLER DA SILVA Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme requerido em audiência. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000448-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA GONCALVES PINHEIRO (EXEQUENTE)

EDILSON ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000448-98.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA ANTONIA GONCALVES 

PINHEIRO EXECUTADO: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA Vistos, etc. Acolho o 

pleito formulado em mov. id. n° 14443486, razão porque intime-se o 

executado por meio de Oficial de Justiça. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002788-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA LEITE 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006476-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS (ADVOGADO(A))

JOSE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

AMANDA TAVARES DA SILVA OST (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/10/2018 09:30. Segunda-feira, 24 de Setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011071-78.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ANSELMO ALVES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

TIM MAIA DE FARIAS (EXECUTADO)

AGUINALDO ANSELMO ALVES (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: 8013266-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR (EXEQUENTE)

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSIVAL FRANCISCO FERNANDES (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: 1013305-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA PEREIRA MERCEDES (REQUERENTE)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA MARIA LOSS MEDEIROS (ADVOGADO(A))

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada 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 
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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 da autora 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. Compulsando os autos verifico 

que o Requerido colaciona contrato de prestação de serviços 

supostamente realizado pela parte Autora. Entretanto, é de fácil 

percepção a discrepância constante nas assinaturas, sendo que a 

assinatura presente no contrato nem um pouco se assemelha com à da 

parte Autora. Não obstante a isso, anexa ainda documentos pessoais que 

também em nada se assemelham com os documentos constantes na 

exordial. 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 da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. 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$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, 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. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010670-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO HENRIQUE DE REZENDE CHAVES (EXECUTADO)

 

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) exequente(s), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Quarta-feira, 24 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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 284502 Nr: 18642-37.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE RODRIGUES ALVES, WILLIAN 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência preliminar foi designada para 10/10/2018, às 

14:40 horas, a ser realizado nas dependências do Fórum da Comarca de 

Sinop - MT.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007875-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

JESSICA SOARES VICENTE DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007875-83.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA SOARES VICENTE 

DE FREITAS REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que há valor a ser liberado 

em favor da exequente, com efeito, decido: I - EXPEÇA-SE ALVARÁ para 

levantamento do valor INCONTROVERSO (Mov. 14993755) que consta 

vinculado aos presentes autos, PROCEDA-SE com a liberação em favor da 

parte exequente. INTIME-SE a executada para, nos termos do Provimento 

n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor 

da exequente. II - INTIME-SE a parte exequente, a fim de requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. III – Oportunamente, concluso Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011988-97.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODI NARCISO (EXEQUENTE)

RINALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

MAUREEN HASS (EXECUTADO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARCOS ANTONIO GONCALO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011988-97.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: RODI NARCISO EXECUTADO: 

MAUREEN HASS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. Cumpra-se 

a decisão já proferida em Id. 8318477. 1- Com efeito, expeça-se alvará 

para levantamento do valor depositado em juízo, com seus devidos 

acréscimos legais, proceda-se com a transferência em favor da parte 

Mapfre Seguros Gerais, conforme petitório de Id 2290632. 2- Após, 

INTIME-SE a executada MAUREEN HASS para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante do débito acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. 

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. 4. Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. SINOP, 23 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009368-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DEBORAH SOARES CASARIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009368-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO ALMEIDA DE 

OLIVEIRA, DEBORAH SOARES CASARIN REQUERIDO: MAPOL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 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, aduzem os requerentes que 

firmaram compromisso de compra e venda com a demandada, para 

aquisição de unidade imobiliária em regime de condomínimo, localizadas no 

Condomínio Portal do Servidor. Verberam que, em que pese não ter sido 

entregue o imóvel adquirido, a requerida passou a cobrar valores 

referentes ao imposto ITBI e IPTU bem como de taxas condominiais, as 

quais aduzem indevidas, na medida em que ainda não detém a propriedade 

do imóvel. Pugnam pela concessão da tutela para que sejam suspensas 

as cobranças dos valores em discussão, até a entrega das chaves do 

imóvel, bem como que abstenha-se de incluir seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito. 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, conforme se verifica dos documentos coligidos aos 

autos, o imóvel foi comprado na planta e ainda não foi entregue aos 

requerentes, razão pela qual, em consonância com entendimento 

jurisprudencial pátrio, a priori, não cabe aos requerentes o pagamento dos 

valores referentes a IPTU e Taxa Condominial, sendo considerada abusiva 

cláusula contratual que fixa tal responsabilidade. Nesse sentido já se 

posicionou a jurisprudência pátria: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - TAXA CONDOMINIAL E 

IPTU - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR APÓS A ENTREGA DAS 

CHAVES - RESTITUIÇÃO DEVIDA. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA. 

PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A 

construtora é parte legítima para figurar no processo em que o consumidor 

pretende a restituição do valor pago a título de taxa condominial e de IPTU 

antes da entrega do imóvel. Preliminar afastada. 2 - "A efetiva posse do 

imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual 

surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das 

despesas condominiais." (EREsp 489647 / RJ, Ministro Luis Felipe 

Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009. TJ-DF - Apelação Cível do 

Juizado Especial ACJ 20140710348448. TJ-DF - Data de publicação: 

21/05/2015). (destaque acrescido). Para arrematar: RECURSO 

INOMINADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO DE 

APROXIMADAMENTE QUATRO MESES PARA A ENTREGA DAS CHAVES. 

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE REPRESENTAR OFENSA A DIREITO DA 

PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. INDENIZAÇÃO 

AFASTADA. IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE SOMENTE APÓS 

A ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PERÍODO 

ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE. Tendo ocorrido atraso de quatro meses na entrega das 

chaves do imóvel adquirido pelos autores, não há falar em configuração 
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de danos morais. O tempo de atraso não se mostra excessivo, inexistindo 

justificativa para a aplicação da função punitiva e dissuasória da 

responsabilidade civil. Tampouco é caso da concessão de indenização em 

seu caráter compensatório, porquanto não demonstrada qualquer 

excepcionalidade na situação vivenciada pelos autores. Embora referido 

na inicial que os recorridos, em razão do atraso, precisaram residir na 

residência de familiares, sem local adequado para colocar seus pertences 

e em condição desconfortável, nenhuma prova nesse sentido aportou aos 

autos. Imperativo, assim, o afastamento da indenização. Se os autores 

receberam o imóvel no mês de dezembro de 2011, não possuem, 

evidentemente, responsabilidade integral pelo IPTU relativo àquela 

competência. Incumbe à ré arcar com os débitos relativos ao período que 

antecedeu a entrega do imóvel, mostrando-se abusiva qualquer 

disposição contratual em contrário. Imperativa, assim, a restituição de 

parte do valor pago pelos autores, proporcionalmente aos meses 

decorridos até a entrega das chaves. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004419396, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 16/10/2013. TJ-RS - Recurso Cível 71004419396. Data de 

publicação: 21/10/2013). De mais a mais, estando o débito em discussão 

deve ser concedida a tutela, tendo em vista que trata-se de medida 

reversível e não há dano inverso. 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 SUSPENDA a 

cobrança dos boletos referentes a IPTU e TAXA CONDOMINIAL em nome 

dos autores, referente ao imóvel objeto do contrato de compra e venda 

firmado entre as partes e ainda, ABSTENHA-SE de negativar o nome dos 

reclamantes, em razão do débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação deste juízo; II - Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pelos reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. III - Sem prejuízo do exposto, CITE-SE a 

reclamada para comparecimento em audiência, 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, bem como intime-se a requerente, fazendo constar as advertências 

legais. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 24 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012503-98.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: LUIZA CHARDULO ZANARDE, 

SONIA MARIA ZANARDI, DURVALINO ZANARDI EXECUTADO: 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, etc. 1. Compulsando 

os autos verifico que ante a inércia da executada em proceder com o 

pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via BACENJUD, 

valores em conta bancária da executada (mov. nº 10259811). 

Devidamente intimada da constrição realizada a parte executada se 

manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 11711058. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para levantamento do 

valor indicado no id nº 10259811. INTIME-SE a parte executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor da parte exequente. 

2. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o novo pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, 

nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 23 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011058-16.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

UELTON DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

MARCIA DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

FABIO RICARDO CAVINA (ADVOGADO(A))

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GILBERTO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011058-16.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCIA DE SOUZA PEREIRA, 

UELTON DE SOUZA PEREIRA EXECUTADO: GILBERTO DA CRUZ, JAILSON 

GOMES DA SILVA Vistos, etc. 1. Compulsando os autos verifico que ante 

a inércia do executado em proceder com o pagamento voluntário da 

condenação, fora penhorado, via BACENJUD, valores em conta bancária 

do executado (mov. nº 11893323). Devidamente intimada da constrição 

realizada a parte executada se manteve inerte. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ em favor da parte Requerente para levantamento do valor 

indicado no id nº 11893323. INTIME-SE a parte executada para, nos termos 

do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor da parte exequente. 

2. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05(cinco) dias, junte 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de 

arquivamento. Transcorrido o prazo alhures, volte-me concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 23 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012027-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UEBERSON CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012027-89.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

UEBERSON CARLOS DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Compulsando os autos 

verifico que ante a inércia do executado em proceder com o pagamento 

voluntário da condenação, fora penhorado, via BACENJUD, valores em 

conta bancária do executado (mov. nº 6073509). Devidamente intimada da 

constrição realizada a parte executada se manteve inerte (Mov. 

10152461). EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte 
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Requerente para levantamento do valor indicado no id nº 6073509. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte exequente. 2. No mais, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro 

de imóveis de Sinop/MT e para a Colonizadora Sinop/MT, para que no 

prazo de 10 dias informem se existem matrículas ou escrituras/contratos 

de compra e venda em nome do executado. Com a resposta do ofício, 

abra-se vistas de imediato à parte exequente, para que no prazo de 05 

dias manifeste-se, advertida do disposto no § 4º do artigo 53 da Lei 

9.099/95 se inexistente bens. Intime-se. As providências, EXPEDINDO O 

NECESSÁRIO. SINOP, 23 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000499-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

ELEVADORES AMAZONIA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000499-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELEVADORES AMAZONIA 

ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Processo: 1000499-12.2018.8.11.0015. 

REQUERENTE: ELEVADORES AMAZONIA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 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. A parte reclamante 

pugna pela antecipação dos efeitos da tutela com o fito de ver suspenso o 

protesto realizado pela demandada, ao argumento de que o débito 

protestado foi devidamente quitado, conforme documentos juntados. Pois 

bem. De proêmio, é imperioso consignar que os litigantes em geral devem 

expor os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada 

pelo art. 77, inciso I, do CPC, respondendo por perdas e danos aquele que 

pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras 

hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal, conforme arts. 79 e 80, incisos II e III, do 

mesmo diploma instrumental. 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. Quanto à probabilidade do direito, analisando os documentos 

acostados à inicial, resta afastada, ao menos por ora, a legitimidade da 

permanência do protesto, eis que o débito é contestado pelo reclamante, o 

que torna absolutamente verossímil a sua versão de que efetuou o 

pagamento, conforme documentos juntados Quanto ao perigo de dano, 

ante os notórios prejuízos decorrentes da manutenção do protesto na vida 

de qualquer indivíduo, é de rigor o deferimento da antecipação da tutela 

para o fim de determinar a imediata sustação dos efeitos do protesto em 

relação ao débito objeto desta ação, ressalvando-se, contudo, que pode 

haver a revogação da medida liminar a qualquer tempo (CPC, art. 296) e 

até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, sem qualquer prejuízo ao banco reclamado. Assim, 

preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada comporta deferimento, eis que evidenciados a probabilidade 

do direito e o perigo de dano. 1.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 a SUSPENSÃO DOS EFEITOS do protesto 

objeto do feito. 2. EXPEÇA-SE ofício ao CARTÓRIO DE 2° OFÍCIO 

EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SINOP/MT, solicitando o cumprimento 

da presente decisão. 3. Sem prejuízo do exposto, designe-se audiência de 

conciliação e cite-se a reclamada para comparecimento em audiência, 

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, bem como intime-se a reclamante, fazendo 

constar as advertências legais. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008025-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JONATAN MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008025-64.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JONATAN MARCOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEMAT CELULAR S A Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13360918 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009627-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CALLEGARO SCHNEIDER (REQUERENTE)

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009627-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GUSTAVO CALLEGARO 

SCHNEIDER REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 
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n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 14855722 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012674-21.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RICCARDI LAMEIRA (REQUERENTE)

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012674-21.2015.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA RICCARDI LAMEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado pagou as 

custas e honorários advocatícios arbitrados pela Turma Recursal, 

consoante comprovante de pagamento juntado em Mov. 11568171. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do advogado 

do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012955-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST (ADVOGADO(A))

JULIANA PAULA PRZNISKA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012955-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA PAULA PRZNISKA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13467296 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011592-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DE OLIVEIRA BASILIO LOPES (REQUERENTE)

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (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):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011592-18.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NAIARA DE OLIVEIRA 

BASILIO LOPES REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 13707266 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004652-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANA VIEIRA SOUSA (REQUERENTE)

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

KATIA DE FREITAS ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004652-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GERMANA VIEIRA SOUSA 

REQUERIDO: PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 
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9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14562642 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005585-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

FILIPE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005585-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FILIPE DA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 12232395 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002025-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002025-48.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GRACIELE GOMES BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13069860 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012277-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI (ADVOGADO(A))

SILVESTRE HUMBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012277-25.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SILVESTRE HUMBERTO DE 

CAMPOS REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13300671 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

AILTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

VANESSA DE MATOS SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000868-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AILTON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES LTDA Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13806874 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 
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A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010907-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

MAICON CANEPPELE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010907-96.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MAICON CANEPPELE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 13704601 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

TACIANA DE OLIVEIRA STRUNZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000034-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TACIANA DE OLIVEIRA 

STRUNZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14541301 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012334-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LEANDRO LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012334-43.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FABIO LEANDRO LEITE 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 7829842 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005901-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERCILIO MARTINI JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005901-11.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ERCILIO MARTINI JUNIOR 

EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 14094635 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 
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Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002809-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FRANCISCA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002809-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: NADIR FRANCISCA DE 

ALVARENGA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14190726 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011485-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011485-59.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 12275085 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011740-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALBINO CAMILO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011740-29.2016.8.11.0015. REQUERENTE: WILLIAM ALBINO CAMILO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

4530399 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013235-45.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI (ADVOGADO(A))

S. E. PAPLOSKI SCHMIDT - EPP (EXEQUENTE)

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013235-45.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: S. E. PAPLOSKI SCHMIDT - EPP 

EXECUTADO: TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP Vistos, etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14338442 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 
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o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013092-56.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

SIRLEI SALETE GUINDANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013092-56.2015.8.11.0015. REQUERENTE: SIRLEI SALETE GUINDANI 

REQUERIDO: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 15357590 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012120-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

GECIRA DEL SANTORO BRESSAN (REQUERENTE)

SIDNEI BRESSAN (REQUERENTE)

GABRIEL DEL SANTORO BRESSAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012120-40.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SIDNEI BRESSAN, GECIRA 

DEL SANTORO BRESSAN, GABRIEL DEL SANTORO BRESSAN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 12261370 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007441-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO MAURO BARRAGAN (REQUERENTE)

IVONE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007441-94.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO MAURO 

BARRAGAN, IVONE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o 

executado procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante 

comprovante de mov. n.º 14537010 dos autos. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte 

executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do exequente. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000185-66.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE MARIANO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13474731dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 
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ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008079-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008079-30.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JEAN PIERRE SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14829318 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008994-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008994-79.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS ANDRADE DE 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 14906164 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011290-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KOPP RIBEIRO (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011290-74.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRO KOPP RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14632832 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013163-58.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

CLODOALDO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013163-58.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: CLODOALDO PIACENTINI 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a tentativa de intimação do requerido 

para IMPUGNAR a penhora realizada via sistema BACENJUD restou 

infrutífera, tendo em vista que não fora localizado no endereço constante 

dos autos, conforme correspondência devolvida de mov. id n° 11116578, 

todavia, deve-se reputar válida a intimação expedida, eis que compete às 

partes informar nos autos a mudança de endereço, reputando-se válida a 

intimação realizada no endereço constante dos autos. Nesse sentido 

dispõe o artigo 19, § 2º da Lei 9.099/95: “Art. 19. As intimações serão 

feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo 

de comunicação. § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de 

endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação.” (destaque nosso) Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ para 

levantamento do valor bloqueado nos autos (Mov. 10181119) que consta 

vinculado aos presentes autos, PROCEDA-SE com a liberação em favor da 
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parte exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. INTIME-SE a parte executada VIA EDITAL, devendo o mesmo ser 

afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo 

máximo de 15 (quinze) dias. para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do 

CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou 

recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do(a) 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/EDITAL. SINOP, 23 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007476-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO HENRIQUE BARBOSA FIORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007476-54.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO HENRIQUE 

BARBOSA FIORI REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14154138 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do(a) exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 24 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007442-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

NILVA LORINI SIMIONI (REQUERENTE)

GENOIR SIMIONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007442-79.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GENOIR SIMIONI, NILVA 

LORINI SIMIONI REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

acostado nos autos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato 

que referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não 

transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado 

entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com 

arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e 

artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ em favor da parte Requerente para levantamento do valor 

indicado no id nº 14040500. INTIME-SE a parte executada para, nos termos 

do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor da parte exequente. 

Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013765-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSANE RODRIGUES PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013765-15.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANE RODRIGUES PAULA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13660345 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do(a) 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 24 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012768-66.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA SEGATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012768-66.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELA MARIA SEGATO 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A., BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 
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consoante comprovante de mov. n.º14087761 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do(a) 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 24 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO (ADVOGADO(A))

VALDIRENE DIAS DO VALE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000619-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIRENE DIAS DO VALE 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que há valores a serem liberados em favor do exequente, 

com efeito, decido: I - EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do valor 

INCONTROVERSO (Mov. 14366488) que consta vinculado aos presentes, 

PROCEDA-SE com a liberação em favor da parte exequente. INTIME-SE a 

executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da exequente. II - 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, se manifestando sobre o 

saldo REMANESCENTE de Mov. 14422940, 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); 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. 

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, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009697-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

ELIANE DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIA MARRATMAN VACARIO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009697-10.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELIANE DE ALMEIDA CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13353083 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do(a) 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 24 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 320744 Nr: 3568-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ALFREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA DE SOUZA - OAB:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a d. advogada do réu 

para que, no prazo legal, apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 331412 Nr: 10403-73.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON VIANA DE JESUS, WILLIAN 

ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, DIEGO GUTIERREZ DE MELO - OAB:MT / 9.231-B, 

IZAQUE DA SILVA - OAB:24447/O

 (...) Destarte, designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se 

no dia 26/11/2018, às 13h45min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório dos 

acusados. Do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado 

Willian Antunes de Souza (...) Dessa forma, outra solução não resta 

senão manter a custódia do acusado até o provimento jurisdicional final, a 

fim de garantir a ordem pública, a instrução processual e eventual 

aplicação da lei penal. Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado WILLIAN ANTUNES DE SOUZA o que faço nos 

termos do art. 312 e seguintes do CPP. Intimem-se. Às providências. 

Sinop/MT, 05 de setembro de 2018. Rosângela Zacarkim dos Santos Juíza 

de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 307333 Nr: 13119-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CARDOSO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT

 Código nº 337333

Vistos,

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Comarca de Sorriso/MT, 
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com a finalidade de intimar e proceder o interrogatório do acusado Adilson 

Cardoso de Siqueira.

A missiva fora redistribuída para este Juízo, tendo a audiência sido 

designada a fl. 13.

 Conforme certidão de fl. 19, a qual informou a impossibilidade de intimação 

do acusado, fora determinada a devolução da missiva para ao Juízo de 

origem.

À fl. retro aportou aos autos informação de novo endereço para 

localização do acusado.

É o relatório necessário.

Decido.

Com fundamento no Principio da economia processual, redesigno 

audiência para o dia 01/02/2019, às 14h10 min para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime-se, expedindo o necessário.

Comunique-se ao juízo de origem da data redesignada, bem como para 

que proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 do 

STJ .

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 333272 Nr: 11608-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO HENRIQUE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:MT/18512-O

 Código nº 333272

Vistos,

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, 

com a finalidade de intimar e proceder o interrogatório do acusado Orlando 

Henrique de Carvalho.

É o relatório necessário.

Decido.

Estando em ordem a missiva, designo audiência para o dia 07/02/2019, às 

14h00 min., para o cumprimento do ato deprecado.

Intime-se, expedindo o necessário.

Comunique-se ao juízo de origem da data designada, bem como para que 

proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 do STJ .

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 332495 Nr: 11097-42.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE FRANCIO GARAFFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.9733 OAB/MT, FLÁVIO HENRIQUE DE FREITAS - 

OAB:15.741

 Código nº 332495

Vistos,

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Comarca de Sorriso/MT, 

com a finalidade de proceder à inquirição das testemunhas Tatiane Maria 

Vieira Leite e Reinaldo Luiz Furtado.

É o relatório necessário.

Decido.

Inicialmente, designo audiência para o dia 01/02/2019, às 14h00 min para o 

cumprimento do ato deprecado.

Outrossim, analisando detidamente os autos, verifica-se que o item 7.3.3 

da CNGCGJ/MT não foi devidamente observado, de forma que determino 

que a Sra. Gestora, oficie-se ao Juízo deprecante, para que encaminhe no 

prazo mais exíguo possível, a cópia do termo de declaração das 

testemunhas prestados na fase inquisitorial.

Sendo a testemunha policial militar, requisite-se na forma do art. 221, § 2º, 

do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente mandado 

de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso 

contrário, intime-se a testemunha no endereço declinado na precatória.

Comunique-se ao juízo de origem da data designada, bem como para que 

proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 do STJ .

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 332189 Nr: 10911-19.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 Código nº 332189

Vistos,

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Comarca de Vera/MT, 

com a finalidade de proceder à inquirição das testemunhas Mariluce de 

Rezende Tarabossi e Neri Braga.

 É o relatório necessário.

Decido.

Inicialmente, designo audiência para o dia 25/01/2019, às 14h10 min para o 

cumprimento do ato deprecado.

Sendo a testemunha policial militar, requisite-se na forma do art. 221, § 2º, 

do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente mandado 

de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso 

contrário, intime-se a testemunha no endereço declinado na precatória.

Comunique-se ao juízo de origem da data designada, bem como para que 

proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 do STJ .

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 331511 Nr: 10465-16.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINO FRANCO DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT/14.865

 Código nº 331511

Vistos,

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Comarca de Itaúba/MT, 

com a finalidade de proceder à inquirição das testemunhas Patricia 

Jaciana Gonçalves Feitosa Alves e Andreia Cristina de Lara Ribeiro.

É o relatório necessário.

Decido.

Inicialmente, designo audiência para o dia 25/01/2019, às 15h30 min para o 

cumprimento do ato deprecado.

Sendo a testemunha policial militar, requisite-se na forma do art. 221, § 2º, 

do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente mandado 

de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso 

contrário, intime-se a testemunha no endereço declinado na precatória.

Comunique-se ao juízo de origem da data designada, bem como para que 

proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 do STJ .

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 330705 Nr: 9839-94.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NILSON DE NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O

 Código nº 330705

Vistos,

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Comarca de Palmas/TO, 

com a finalidade citar o acusado, bem como oferecer proposta de 

suspensão condicional do processo ao acusado João Nilson de 

Nascimento.

 É o relatório necessário.
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Decido.

Estando cumprida a contento as formalidades da missiva, cite-se o 

acusado na forma como deprecada.

Outrossim, designo audiência para o dia 25/01/2019, às 15h50 min para 

oferecer proposta de suspensão condicional do processo.

Comunique-se ao juízo de origem da data designada, bem como para que 

proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 do STJ .

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 329236 Nr: 8951-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARUICH HAMMOUD - 

OAB:8101

 Código nº 329236

 Vistos,

 Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Comarca de Nova Monte 

Verde/MT, com a finalidade de proceder à inquirição da testemunha 

arrolada pela acusação Ivo Ghizoni Filho.

É o relatório necessário.

Decido.

.

 Inicialmente, designo audiência para o dia 05/10/2018, às 16h50 min para 

o cumprimento do ato deprecado.

Outrossim, analisando detidamente os autos, verifica-se que o artigo 973, 

§2° da CNGCGJ/MT não foi devidamente observado, de forma que 

determino que a Sra. Gestora, oficie-se ao Juízo deprecante, para que 

encaminhe no prazo mais exíguo possível, a cópia da defesa preliminar.

 Sendo a testemunha policial militar, requisite-se na forma do art. 221, § 2º, 

do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente mandado 

de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso 

contrário, intime-se a testemunha no endereço declinado na precatória.

 Comunique-se ao juízo de origem da data designada, bem como para que 

proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 do STJ .

Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324896 Nr: 6242-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER DA SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CORREIA PEREIRA 

- OAB:22393 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRESSA 

CORREA PEREIRA, para devolução dos autos nº 6242-20.2018.811.0015, 

Protocolo 324896, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 337063 Nr: 14113-04.2018.811.0015

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RUDIMAR JOSE PEREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e 

por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado 

pelo acusado Rudimar José Pereira de Moura.Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos em apenso (Código Apolo 327036), 

ARQUIVANDO-SE estes.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o 

acusado, por intermédio de seu advogado.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 337116 Nr: 14151-16.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDERSON FERREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson de Souza - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 337116

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

Anderson Ferreira Rocha, por intermédio de advogado, alegando, em 

síntese, estarem ausentes as circunstâncias previstas para a manutenção 

de sua prisão cautelar, bem como possuir os requisitos para responder ao 

processo em liberdade (fls. 02/09).

O Ministério Público se manifestou às fls. 17/18, favorável ao deferimento 

do pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Compulsando atentamente os autos, acolho, em sintonia com a 

manifestação do Ministério Público, o pedido formulado pela defesa, pois, 

trata-se de hipótese de extensão do beneficio concedido ao coautor nos 

autos da ação principal.

Posto isso, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA outrora decretada em 

desfavor de Anderson Ferreira Rocha.

Expeça-se alvará de soltura, colocando-se o acusado em liberdade, salvo 

se estiver segregado por outro motivo.

O(a) senhor(a) Oficial de Justiça deverá aproveitar a diligência de 

cumprimento do alvará de soltura para PROCEDER A CITAÇÃO DO 

ACUSADO NA AÇÃO PENAL Código Apolo 336811.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 21 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 327036 Nr: 7689-43.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN PEREIRA JULIO, RODRIGO 

ELICHER, RUDIMAR JOSE PEREIRA DE MOURA, TIAGO HENRIQUE 

ELICHER, ANA CRISTINA ELICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 Ação Penal - Código Apolo 327036

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela defesa da acusada Ana Cristina 

Elicher, solicitando a dilação do horário de recolhimento noturno nos dias 

de semana (segunda a sexta) em razão de a acusada estar frequentando 

curso superior no período noturno.

O Ministério Público se manifestou às fls. 409/410, pelo deferimento do 

pleito.

É o relato necessário. Fundamento e DECIDO.

Diante da pertinência do pedido formulado, pois a acusada comprovou 

estar frequentando curso superior de ensino no período noturno, autorizo 

a acusada Ana Cristina, apenas em dias de aula, recolher-se no período 

noturno das 22h30min às 06 horas.

Oficie-se à POLITEC/Sinop, requisitando o laudo pericial, conforme 

requisição à fl. 314, a ser encaminhado no prazo improrrogável de 48 

horas.

No mais, expeça-se o necessário para a realização da audiência 

designada às fls. 343/346.
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Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a acusada, por intermédio de seu advogado.

Cumpra-se.

Sinop, 21 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 211787 Nr: 12381-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT

 Certifico e dou fé que o Advogado ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES fica devidamente intimado à apresentar nestes autos, 

ALEGAÇÕES FINAIS, na forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco ) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 164928 Nr: 12875-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR GALLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845-MT

 Ação Penal - Código Apolo 164928

Vistos.

Designo audiência em continuação para o dia 21 de agosto de 2019, às 

14h30min .

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se carta precatória para intimação do acusado sobre a data da 

audiência.

Intime-se o advogado.

Intime-se a testemunha Nilton Cesar, comunicando seu superior 

hierárquico.

Expeça-se carta precatória à Comarca de São José dos Campos/SP, para 

oitiva da testemunha Gleidson Savio, fixando o prazo de 60 (sessenta) 

dias para o cumprimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 324481 Nr: 5975-48.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR CORTEZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 Ação Penal - Código Apolo 324481

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 47/50, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Quanto à preliminar de inépcia da denúncia, não merece acolhida, uma vez 

que houve a descrição dos fatos, há prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria, dos quais decorre a justa causa para a persecução 

penal, preenchendo assim os requisitos previstos no artigo 41, do Código 

de Processo Penal.

18 de julho de 2019, às 13h30min .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intime-se a vítima, devendo constar nos mandados que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Por fim, determino à Senhora Gestora, que proceda as anotações 

necessárias no Sistema Apolo para cadastramento do advogado 

constituído.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 230852 Nr: 6151-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718-MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:OAB/MT15.326

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar os 

doutos causídicos, Dr. Jian Carlo Leobet OAB/MT 10.718 e Dr. Rui 

Heemann Junior OAB/MT 15.326, a fim de manifestarem sobre o cálculo de 

pena multa acostado ás fls. 127 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 325520 Nr: 6669-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:MT/16948, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar os 

doutos causídicos, Dr. Getulio Gediel dos Santos (OAB/MT n. 15.948), Dr. 

Marcelo Felicio Garcia (OAB/MT n. 7.297) e Dr. Anibal Garcia Neto 

(OAB/MT n. 11.443), a fim de que atestem volição em prosseguir ou não 

na defesa do reeducando nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, bem 

como para que no mesmo prazo tomem ciência acerca da audiência 

designada para o dia 15 de outubro de 2018, ás 14h30min.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 183241 Nr: 4251-82.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON HERMENEGILDO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento nos arts. 69, III c.c. 74, caput, do CPP 

e art. 3º, caput, “anexo I”, da Resolução nº 15/2017/TP-TJMT, determino a 

devolução dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal desta comarca, com as 

baixas e anotações necessárias junto ao cartório distribuidor e sistema 

informatizado de dados “Apolo”.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 188608 Nr: 9915-94.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER DE PAULA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLEN PARRON MENDES - 

OAB:OAB/MT 17909/0, KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532 

-OAB/MT

 Diante de todo o exposto, caracterizado o preenchimento dos requisitos 
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objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 112, caput, da LEP, defiro o pedido 

de progressão regimental formulado em 27.7.2018 (fls. 608/610) e 

determino a transferência o reeducando Roger de Paula Ribeiro, 

qualificado nos autos, ao regime SEMIABERTO de pena privativa de 

liberdade.(...) Comunique-se o diretor da penitenciária local e requisite-se o 

condenado para ser advertido das condições na escrivania e iniciar o 

cumprimento da pena no regime semiaberto.Determino à escrivã proceder 

às advertências das condições acima estabelecidas e das consequências 

em caso de descumprimento de alguma delas, mediante termo nos autos, 

bem como, indagar se ele deseja cumprir o restante da pena no regime 

semiaberto na comarca onde residia anteriormente ou em que reside sua 

família. Em caso positivo, remeta-se o PEP para o juízo da comarca 

respectiva, procedendo-se as anotações e baixas.Comunique-se ao 

Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de Sinop/MT e ao Comandante 

Regional da Polícia Militar em Sinop – CRIII da PM/MT, para conhecimento e 

fiscalização do cumprimento das condições impostas ao 

reeducando.Junte-se o cálculo de penas elaborado pela assessoria do 

juízo (em anexo) e, em seguida, remetam-se os autos ao contador para 

elaboração do cálculo de liquidação das penas pecuniárias.Após, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública, para, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca dos 

referidos cálculos e intime-se o reeducando para, no prazo de 10 (dez) 

dias, pagar a pena de multa ou, comprovada sua incapacidade econômica 

em efetuar o pagamento integral em parcela única, formular proposta de 

parcelamento mensal, nos termos do artigo 50 do Código Penal, sob pena 

de inscrição em dívida ativa e execução forçada pela Fazenda Pública 

Estadual (Art. 51 do CP e Súmula 521 STJ).Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 327132 Nr: 7762-15.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LURDES INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597

 Não havendo a arguição de exceções ou preliminares, com fundamento 

no art. 56 da Lei nº 11.343/2006 recebo a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em 06.6.2018 (f. 04/05), dando a denunciada Maria de 

Lurdes Inácio da Silva como incursa no art. 33 “caput” da Lei nº 

11.343/2006.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 

13.11.2018 (terça-feira), às 15:30 horas.

Intimem-se as partes e testemunhas, observando-se o disposto nos 

artigos 221, § 3º, 351 e 370, § 1º do CPP c.c. 980, §§ 1º e 4º da 

CNGCGJ/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 318759 Nr: 2172-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR JESUS DA SILVA, ZENILDO RENATO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Defiro o pedido formulado pela advogada Janaina Lino Serra Teixeira, 

concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar 

substabelecimento.

Diante da ausência das testemunhas Delegado de Polícia Civil Sérgio 

Ribeiro de Araújo e Investigador de Polícia Civil Pedro Duarte de Oliveira, 

quando da realização do pregão, redesigno audiência a ser realizada em 

13.11.2018 (terça-feira), às 13:45 horas.

Não obstante o teor do ofício nº 1048/2018/DR SINOP, é fato público e 

notório que o ilustre Delegado de Polícia Sérgio Ribeiro Araújo se encontra 

licenciado para disputa de cargo eletivo, circunstância que não impede, 

entretanto, sua inquirição na qualidade de testemunha.

Diante disso, sem prejuízo da comunicação ao chefe da repartição, 

prevista no artigo 221, § 3º, do CPP, reitero a decisão proferida em 

09.8.2018 (f. 47) e determino ao delegado regional de polícia civil desta 

comarca de Sinop/MT comunicar à testemunha (Delegado de Polícia Sérgio 

Ribeiro Araújo) acerca da data e horário da audiência, bem como, em 05 

(cinco) dias, informar o seu endereço residencial e telefone para contato, 

visando a intimação pessoal.

Sai intimada a testemunha IPC Pedro Duarte de Oliveira.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171228 Nr: 6320-24.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CRISPIM COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) do reeducando para, 

no prazo legal, manifestar-se nos autos acerca do cálculo de pena e 

demais documentos novos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 259615 Nr: 3445-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GERSON MACHADO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 determino o cumprimento do restante da pena privativa de liberdade, até 

que surja vaga em estabelecimento prisional adequado, sob as seguintes 

condições:1. Trabalhar durante o período diurno, em uma das empresas 

que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de 

Sinop/MT, exceto se possuir outra proposta de emprego, devidamente 

comprovada nos autos, permanecendo recolhido na sua residência 

durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda a 

sexta-feira e integralmente nos finais de semana, salvo se trabalhar no 

período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos 

autos;2. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser 

as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de 

jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas;3. Não praticar novos crimes, nem se 

envolver em badernas, brigas ou arruaças;4. Informar, no prazo de 10 

dias, o atual endereço, não podendo ausentar-se da Comarca sem prévia 

autorização do Juízo; 5. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou 

usar drogas ilícitas (maconha, cocaína, etc);6. Comparecer em juízo, 

mensalmente, entre o dia 10 e o dia 20 de cada mês, para comprovar 

mediante documento idôneo com firma reconhecida em cartório, o 

endereço residencial e o local de trabalho lícito.Comunique-se o diretor da 

penitenciária local e requisite-se o condenado para ser advertido das 

condições na escrivania e iniciar o cumprimento da pena no regime 

semiaberto.Determino à escrivã proceder às advertências das condições 

acima estabelecidas e das consequências em caso de descumprimento de 

alguma delas, mediante termo nos autos, bem como, indagar se ele deseja 

cumprir o restante da pena no regime semiaberto na comarca onde residia 

anteriormente ou em que reside sua família. Em caso positivo, remeta-se o 

PEP para o juízo da comarca respectiva, procedendo-se as anotações e 

baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 312742 Nr: 292-31.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR LOPES VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - 

OAB:14.783/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) do reeducando para, 

no prazo legal, manifestar-se nos autos acerca do cálculo e documentos 

novos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 174125 Nr: 9473-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSÉ CAMARGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) do reeducando para, 

no prazo legal, manifestar-se nos autos acerca do cálculo e de 

documentos novos juntados.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 192/2018/RH

O doutor 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 os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

R E S O L V E

 Art. 1º - LOTAR o servidor MANOEL DEONÍSIO GOMES, Auxiliar Judiciário, 

matrícula n.º 2494, na Central de Administração, a partir desta data.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Remetendo-se cópia 

ao Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça. 

Várzea Grande, 10 de setembro de 2018.

Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 191/2018/RH

O doutor 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 os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

R E S O L V E

 Art. 1º - LOTAR a servidora RUTE DIAS DA SILVA, Técnica Judiciária, 

matrícula n.º 2721, na secretaria da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, a partir desta data.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça. 

Várzea Grande, 10 de setembro de 2018.

Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 203/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro 

, em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

 RESOLVE

 Art. 1º - LOTAR a servidora KARINE UHDRE DE LARA, Analista Judiciária, 

matrícula n°. 37078, na 1ª Vara Criminal, a partir desta data, revogando-se 

as disposições em contrário. Publique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 Em substituição Legal

Intimação

Processo n.º88246 – CÓDIGO 9843-30.2005.811.0002

 INTIMAÇÃO DO DR. PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO, OAB/MT 

N.º 10.170, para que tome ciência que o processo n.º88246 – CÓDIGO 

9843-30.2005.811.0002, da Primeira Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 310, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 18/09/2018.

Processo n. º11007 – CÓDIGO 437-63.1997.811.0002

 INTIMAÇÃO DO DR. LELINE PÓVOAS DE ABREU, OAB/MT N.º17.120, para 

que tome ciência que o processo n. º11007 – CÓDIGO 

437-63.1997.811.0002, da Primeira Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 403, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 20/09/2018.

Processo n. º 13502-76.2007.811.0002 – CÓDIGO 203232

 INTIMAÇÃO DO Dra. ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA, OAB/MT 

N.º19.569/O, para que tome ciência que o processo n. º 

13502-76.2007.811.0002 – CÓDIGO 203232, da Segunda Vara de Família 

e Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

303, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 

20/09/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 528530 Nr: 3470-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE CAMPOS MACIEL, JUSCELINO CARNEIRO 

NEVES, OTAVIO GOMES MARTINS, AUTA FERRAZ DE ARAUJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O, PLINIO PELLENZ JUNIOR - OAB:18240, SEBASTIÃO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código do Processo Civil, 

remetendo as partes ao Juízo ordinário, nos termos do artigo 213, §6, da 

Lei nº 6.015/1.973. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios, pois incabíveis na espécie. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Ciência 

ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 546790 Nr: 13404-08.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: PHADS, JULIETE BENEDITA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVERIO - 

OAB:OAB/MT16319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido formulado por Pedro 

Henrique Amorim da Silva, representado por sua genitora Juliete Benedita 

de Amorim, uma vez que inexiste previsão legal para autorização da 

isenção requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.P.R. Intime-se. Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 551697 Nr: 15772-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GISELE APARECIDA MENDES ALCEBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (ID. 551697)

 Vistos.

DEFIRO o pedido de dilação (fls. 125/131) e concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para cumprimento da decisão retro (fls. 90/91).

Aportada que seja a resposta, venham-me conclusos.

 Várzea Grande-MT, 18 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
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 425985 Nr: 25146-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFLDOZF, ELDOZF, ALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em face da devolução da Carta Precatória e em 

cumprimento da r. Decisão de fls. 55/55v°, intimo a parte autora a se 

manifestar no prazo legal a fim de dar prosseguimento ao feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 83889 Nr: 6015-26.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JeJSRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (10) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) 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 Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 303844 Nr: 24800-89.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJBP, VDLBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVAG - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor, nos termos do art. 922 do CPC.Expeça-se o Alvará 

de Soltura em favor de Júlio Soares de Amorim plácido, se por outro 

motivo não estiver preso.Cientifique-se o Ministério Público.Advirto o 

executado que o não cumprimento ensejará no protesto da dívida e 

decretação da prisão civil.Findo o prazo de suspensão requerido, 

intime-se o(a) patrono(a) do exequente para manifestar se o executado 

cumpriu integralmente o acordo.Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008122-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

EDGAR ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLA LAIS DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1008122-69.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

15338407 e da certidão que designou audiência de ID 15442177. Várzea 

Grande/MT, 24 de setembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009076-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. A. (ADVOGADO(A))

C. C. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. G. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1009076-52.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da certidão que designou 

audiência de ID 15440793. Várzea Grande/MT, 24 de setembro de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000477-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

PRAZO 15 (QUINZE) DIAS Dados do processo: Processo: 

1000477-27.2017.8.11.0002; Valor causa: $2,436.20; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[Alimentos]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EVA LESIANE DE OLVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

RODRIGO VENDRAMIN Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: EVA 

LESIANE DE OLVEIRA Endereço: RUA JOÃO LOPES DE MACEDO, (LOT 

MARINGÁ II) CENTRO COMUNITÁRIO, PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-520 Nome: RODRIGO VENDRAMIN Endereço: 

RUA SÁ PORTO, 01, QUADRA 09,, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78070-010 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Investigação de Paternidade. O requerido não foi citado até a 

presente data (Id. 7311400). A patrona da parte autora renunciou nos 

autos (Id. 8173698), notificando a requerente (Id. 8173701) A parte autora 

não foi localizada para intimação pessoal, bem ainda não compareceu à 

audiência de conciliação (Id. 5774489/7387824/8773304 e 9323959). O 

Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo sem resolução 

do mérito (Id. 10730679).Assim sendo, diante da inércia da representante 

da autora que não dá andamento ao feito, bem ainda considerando a 

impossibilidade do processo permanecer paralisado indefinidamente, não 

há alternativa a não ser a extinção do feito Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Isento de custas. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de 

Março de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 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, NERCY 

ANCHIETA , digitei. VÁRZEA GRANDE, 24 de setembro de 2018. NERCY 

ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003739-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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A. L. V. (AUTOR(A))

E. L. A. C. (ADVOGADO(A))

G. V. V. M. (AUTOR(A))

D. L. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. N. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003739-48.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

13932893), ante a reconciliação do casal. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão (Id. 

13299911), que arbitrou alimentos provisórios. P. R. I. Isento de custas. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000337-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. S. C. A. (ADVOGADO(A))

J. A. A. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000337-27.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Alimentos. As partes entabularam acordo nos autos no 

tocante a guarda, direito de convivência, alimentos e plano de saúde (Ids. 

5915005 e 10176461). DO ACORDO. Indefiro o pedido de Ministério Público 

(Id. 10225377), eis que em decisão contida no Id. 6831028, restou 

estabelecido que a pensão alimentícia corresponderia a 38% dos 

rendimentos líquidos do requerido, abatidos os descontos legais, apenas, 

bem ainda que os comprovantes de rendimentos do requerido se 

encontram acostados nos autos no Id. 10262799. Os interesses da infante 

restaram resguardados. Assim sendo, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre 

as partes (Ids. 5915005 e 10176461), no tocante a guarda, direito de 

convivência, alimentos e plano de saúde. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Isentos de custas. Lavre-se o termo de guarda compartilhada em favor 

dos genitores. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. DA EXECUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. A parte 

autora pugnou pela execução dos alimentos provisórios, pelo rito do artigo 

528, § 3º, ambos do CPC, eis que o empregador do requerido não 

procedeu ao desconto em folha de pagamento deste (Id. 11010376). 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 e sublinhei). 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 formulado no Id. 11010376. A parte 

autora, caso queira, deve ajuizar a referida ação em autos apartados. Se 

o caso, poderá emendar o pedido, adequando-o ao cumprimento de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006991-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ARABE DA SILVA (REQUERENTE)

DAYARA ARABE DA SILVA (REQUERENTE)

WILSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

CICERO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENI ARABE DA SILVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006991-59.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encartar aos autos a declaração de dependentes do “de cujus”, 

habilitados junto a Previdência Social. Oficie-se ao Banco do Brasil, Banco 

Bradesco e a Caixa Econômica Federal para que informem, no prazo de 05 

(cinco) dias, a este juízo a existência de saldo de FGTS, PIS/PASEP ou de 

eventuais valores depositados na conta do “de cujus” GENI ARABE DA 

SILVA, RG nº. 06017932 SSP/MT, CPF nº. 468.631.171-34, data de 

nascimento: 17/10/1969, filiação: Nelson José da Silva e Cirley Arabe da 

Silva. Com o aporte das informações nos autos, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003276-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ANA DA CRUZ (REQUERENTE)

ERIVELTO BORGES JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO QUINTINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003276-09.2018.8.11.0002. VISTOS etc. CRISTINA 

ANA DA CRUZ, representada por seu curador João Quintino da Cruz, 

qualificados, formulou o presente pedido de ALVARÁ JUDICIAL PARA 

VENDA DE BEM IMÓVEL, visando autorização de venda do percentual de 

20%, equivalente à sua cota parte de 2,3047 hectares dos direitos 

possessórios e de propriedade. A autora é pessoa incapaz, tendo como 

curador seu irmão João Quintino da Cruz. Os genitores da autora são 

falecidos. Diz que com o falecimento de seu genitor, a autora recebeu 

20% do imóvel descrito na matrícula nº. 104.784, equivalente à 2.3047 

hectares, no local denominada Sobradinho, nesta cidade. Ocorre que a 

autora e seus irmãos venderam o imóvel para o Sr. Clóvis Sversut. 

Salienta que quando foram até o cartório assinar a escritura definitiva de 

transferência para o comprador, o Tabelião recusou-se a fazê-lo, 

solicitando a expedição de alvará judicial para que seu irmão/curador 

possa assinar a escritura da venda do imóvel. Pugnou pela expedição do 

alvará judicial em favor de seu curador para a venda do percentual de 

20% (vinte por cento), equivalente à sua cota parte de 2,3047 hectares 

dos direitos possessórios e de propriedade que a Requerente possui 

sobre o imóvel. A petição inicial foi instruída com procuração e 

documentos. Ordem de remessa ao Ministério Público (Id. 13291797). O 

Ministério Público, instado a se manifestar, explanou que a partilha fora 

efetivada em nítida violação à norma legal, situação a ensejar, inclusive, a 

nulidade absoluta do inventário extrajudicial. Pugnou pela extinção do feito 

sem resolução de mérito, ante a causa de pedir ilícita (Id. 13425583). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que 

o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. A ação foi ajuizada 

somente com a finalidade de autorização judicial para à venda do 

percentual de 20% (vinte por cento), equivalente à sua cota parte de 

2,3047 hectares dos direitos possessórios e de propriedade. Todavia, 

compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de inventário e 

partilha, por escritura pública, ante a existência de incapaz. O Código 

Processo Civil dispõe: Art. 610. Havendo testamento ou interessado 

incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Nesse sentido, é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL - SUCESSÃO - DEMARCAÇÃO DE TERRAS - HERDEIRO 

INCAPAZ - PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL - 

IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não é 

juridicamente possível a concessão de alvará judicial para que se 

regularize uma partilha feita extrajudicialmente, quando um dos herdeiros é 

incapaz. - Devem ser seguidos os trâmites processuais adequados, nos 

termos da legislação civil, para que se proceda à divisão ou demarcação 

do imóvel, inclusive com a participação do Ministério Público, diante da 

necessidade de proteção dos interesses do incapaz e, ainda, do interesse 

público e fiscal. Apelação Cível nº. 1046013002617-8/001. Relator: Des.(a) 

Hilda Teixeira da Costa. Data de Julgamento: 05/08/2014. (Disponível em 

www.tjmg.jus.br – Acesso em 27/08/2018 às 16h38min). (Negritei). Dessa 

forma, a extinção do processo é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante 
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o exposto e por tudo mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial, 

e, com fundamento no art. 330, inciso III, c/c art. 485, inciso VI, “in fine”, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. 

Isento de custas. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009116-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE NATALIO FERREIRA CRUZ (REQUERENTE)

MOISES SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSE JUDICIAL NÃO EXIGE POLO PASSIVO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009116-34.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado em que se encontra. A parte autora deve trazer aos 

autos a declaração de dependentes da falecida junto ao INSS. Cumpra-se 

como determinado id. 13052104.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000692-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. G. Q. (ADVOGADO(A))

W. C. A. D. C. (REQUERENTE)

D. P. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000692-66.2018.8.11.0002. VISTOS etc. WENDSON 

CASTRO ALVES DA CUNHA E DAYANE PEREIRA FERNANDES CASTRO 

ALVES, qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, 

pretendendo a decretação do divórcio, definição da guarda, convivência 

com a filha, pensão e dívidas (ID. 11572091 e 12753543). O cônjuge 

virago pretende voltar a usar o nome de solteira. Pugnaram pelo decreto 

de divórcio. O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela não 

homologação do acordo do pedido constante na inicia nos termos que 

define a guarda, manifestou pela procedência parcial, bem ainda pugnou 

pela retificação do nome do autor (id. 12741981). Manifestação dos 

requerentes justificando os motivos da forma da guarda ser unilateral (id. 

12753543). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio 

direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº. 66, de 2010). Em virtude da atual redação do 

artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses da filha menor de idade, de rigor a 

homologação do acordo com o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre 

os requerentes nos termos da petição inicial e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do casal, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Isentos de custas 

processuais, eis de defiro a AJG. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), 

anotando-se que a autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja 

DAYANE PEREIRA FERNANDES (Id. 11572367). Lavre-se termo de guarda 

unilateral em favor da genitora. Em seguida, arquive-se com baixa na 

distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 24 de Setembro de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001628-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. B. B. (ADVOGADO(A))

K. F. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. M. D. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001628-91.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

14795995). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas processuais, eis de 

defiro a AJG. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006076-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. O. (ADVOGADO(A))

W. G. W. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. F. B. W. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006076-10.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

WEVERSON GODOI WEIMER e EVA ANDRESSA FARIA BALDREZ WEIMER, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a 

decretação do divórcio, definição da guarda, direito de convivência e 

pensão (Id. 13376743). O cônjuge virago pretende voltar a usar o nome de 

solteira. Pugnaram pelo decreto de divórcio. O Ministério Público, instado a 

se manifestar, opinou pela homologação do acordo, constando a guarda 

como compartilhada (Id. 14842905). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

DIVÓRCIO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em 

seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66, de 2010). Em 

virtude da atual redação do artigo constitucional, tem-se que basta a 

vontade de pelo menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio, não 

havendo que se falar em prévia separação de fato. O pedido foi realizado 

por ambos os cônjuges. Destarte, regulares as cláusulas da avença e 

havendo anuência dos envolvidos, preservados os interesses das filhas 

menores de idade, de rigor a homologação do acordo com o decreto de 

divórcio, tal como requerido pelas partes. DISPOSITIVO Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da 

CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre os 

requerentes nos termos da petição inicial e emenda e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do 

casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Isento 

de custas processuais (Id. 14292028). Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do 

CC/2002), anotando-se que não há bens a partilhar. A autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja EVA ANDRESSA FARIA BALDREZ (Id. 

13984244). Lavre-se termo de guarda em favor da genitora. Oficie-se 

para abertura de conta bancária em nome da mulher, para recebimento da 

pensão alimentícia. Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001642-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONICE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEUZA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENTA GINA DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

ELZA DOMINGAS DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PALMIRO ROSA DE MORAES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

PRAZO 10 (DEZ) DIAS Dados do processo: Processo: 

1001642-46.2016.8.11.0002; Valor causa: $880.00; Tipo: Cível; Espécie: 
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PETIÇÃO (241)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DONICE RODRIGUES DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: AMADEUZA RODRIGUES DE ALMEIDA Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) A QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: (...)Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do CPC e art. 1.775, § 1º, do CC/2002, confirmo a decisão proferida em 

sede de antecipação dos efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de transferir a curatela definitiva da Sra. AMADEUZA 

RODRIGUES DE ALMEIDA à sua irmã, Sra. DONICE RODRIGUES DE 

ALMEIDA, que passará a ser curadora da interditada. P. R. I. Isento de 

custas. Inscreva-se a presente sentença no Cartório competente e 

publique-se na forma prevista no art. 755, § 3º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado e providências acima, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição. 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, NERCY ANCHIETA , digitei. VÁRZEA GRANDE, 24 de setembro de 

2018. NERCY ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002553-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELI SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

RAQUEL CRISTINA BORGES SIMI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON PEREIRA BORGES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ISABEL CRISTINA PEREIRA BORGES (HERDEIRO)

REGINA CELI SILVA PEREIRA OAB - 906.010.841-87 (PROCURADOR)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002553-24.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À Advogada da Autora para manifestar conforme determinado no 

despacho de ID 14701614, dos documentos IDs: 15312903 e 15509772. 

Várzea Grande/MT, 24 de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000611-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE SANTANA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENE CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ONIRA CHOAI (TESTEMUNHA)

RODRIGA DA SILVA MATA (TESTEMUNHA)

CREUZA SILVA DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

PRAZO 10 (DEZ) DIAS Dados do processo: Processo: 

1000611-20.2018.8.11.0002; Valor causa: $954.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): ELIETE SANTANA SANTOS 

Parte Ré: RÉU: RENE CARLOS DOS SANTOS Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) Nome: ELIETE SANTANA SANTOS Endereço: Inexistente, RUA 

B NR 4 QR 3 B HELIO PONCE DE ARRUDA, Inexistente, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-000 Nome: RENE CARLOS DOS SANTOS Endereço: 

Inexistente, RUA B QR 3 CS 4 B HELIO PONDE DE ARRUDA, Inexistente, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

A QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: Sentença: "(...) DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO de RENE CARLOS DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como sua curadora sua mãe, a requerente, Sra. ELIETE SANTANA 

SANTOS, também qualificada nos autos, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, 

bem como de promover tratamento adequado o interditando. Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio 

do e.Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. 

Lavre-se o termo de curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. 

Sentença publicada em audiência. As partes saem devidamente intimadas. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição." E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Nercy Anchiet, digitei. VÁRZEA GRANDE, 24 de setembro de 

2018. NERCY ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000622-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIZA FRANCISCA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

IRANDIR DA SILVA E SILVA (TESTEMUNHA)

JOSINA GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

NUBIA PEREIRA SANTANA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

PRAZO 10 (DEZ) DIAS Dados do processo: Processo: 

1000622-49.2018.8.11.0002; Valor causa: $954.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): MARIA DAS GRACAS DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: LEONIZA FRANCISCA DA SILVA Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) Nome: MARIA DAS GRACAS DA SILVA Endereço: 

Inexistente, RUA 168 QR 120 CS 04 JR ELDORADO, Inexistente, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Nome: LEONIZA FRANCISCA DA SILVA 

Endereço: Inexistente, RUA 168 QR 120 CS 4 JR ELDORADO, Inexistente, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

a quem possa interessar FINALIDADE Sentença: "(....) DISPOSITIVO. Ante 

o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO de LEONIZA FRANCISCA DA SILVA, qualificada 

nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como sua curadora sua filha, a requerente, Sra. MARIA DAS GRAÇAS DA 

SILVA, também qualificada nos autos, que deverá prestar o compromisso 

de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de 

promover tratamento adequado a interditanda. Inscreva-se a presente 

sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o 

disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). 

Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de 

Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 

01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 

dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo 

de curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. Sentença publicada 

em audiência. As partes saem devidamente intimadas. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se”. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
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que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Nercy ANchieta, digitei. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, NERCY ANCHIETA , digitei. VÁRZEA GRANDE, 24 de setembro de 

2018. NERCY ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006193-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA FERNANDA PEROZO DOS SANTOS (REQUERENTE)

BEATRIZ BARBOSA PEROZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1006193-35.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas intimar a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste 

sobre a certidão negativa Várzea Grande/MT, 24 de setembro de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005513-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUIS NICOLAK (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005513-50.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À(o) Advogado da Parte Autora para manifestar sobre o ofício nº 

078/2018 juntado aos autos no prazo de 10 (dez) dias. Várzea 

Grande/MT, 24 de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003847-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE RODRIGUES DE BRITES BORGES (REQUERENTE)

Bethânia Brites Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA RODRIGUES DE BRITES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003847-91.2017.8.11.0041 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À(o) Advogado da Parte Autora para manifestar sobre o ofício nº 

078/2018 juntado aos autos no prazo de 10 (dez) dias. Várzea 

Grande/MT, 24 de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000200-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER (ADVOGADO(A))

MARIA ALMEIDA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE GESUINO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000200-74.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À(o) Advogado da Parte Autora para manifestar sobre o ofício nº 

078/2018 juntado aos autos no prazo de 10 (dez) dias. Várzea 

Grande/MT, 24 de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003357-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO (ADVOGADO(A))

MARIA EVA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DE CAMPOS ASSUNCAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003357-89.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À(o) Advogado da Parte Autora para manifestar sobre o ofício nº 

078/2018 juntado aos autos no prazo de 10 (dez) dias. Várzea 

Grande/MT, 24 de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 412070 Nr: 17837-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLO, PBLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - OAB:MT 

19.841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:12721

 Processo nº. 17837-60.2015.811.0002.

Código nº. 412070.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

Decreto da prisão civil do executado às fls. 87, com a inclusão do 

mandado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisão - CNMP (fls. 

90/92).

Manifestação da parte exequente às fls. 93, informando que a infante 

encontra-se residindo com o executado desde o mês de Setembro/2017, 

motivo pelo qual requereu a revogação do mandado de prisão expedido e 

a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

O Ministério Público, instado a se manifestar, não se opôs ao pedido 

formulado pela parte exequente (fls. 95).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a infante se encontra residindo com o executado desde 

o mês de Setembro de 2017, defiro o pedido formulado às fls. 93 e 

determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Exclua-se o mandado de prisão do Banco Nacional de Monitoramento de 

Prisão – CNMP.

O processo deve ser excluído do relatório estatístico.

Intime-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Setembro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 447904 Nr: 10863-70.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFC, GSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSM, EFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO MARTINS MEDEIROS - 

OAB:21774/A, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO MARTINS 

MEDEIROS - OAB:21774/A, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - 

OAB:13562/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial e PROCEDENTE o pedido formulado em 

reconvenção, conferindo a guarda unilateral da criança M. E. M. C. à 

genitora Sra. GRAZIELE SILVA MATOS.A convivência paterna será 

exercida em finais de semana alternados, da sexta-feira ao final da aula 
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até às 19 horas do domingo. Durante a semana, a convivência paterna 

será exercida mediante prévio contato com a genitoraDurante as férias a 

filha ficará uma semana com cada genitor. Dia dos pais e aniversário do 

pai com o pai. Dia das mães e aniversário da mãe com a mãe. Aniversário 

da filha alternados entre os pais. Se possível, a filha ficará o dia com um 

dos genitores e a noite com outro, ou o dia anterior ou o dia seguinte com 

o genitor com quem não passará o aniversário.As festas de final de ano 

serão alternadas entre os genitores.A pensão alimentícia não é objeto 

destes autos.P. R. I. Lavre-se o termo de guarda unilateral em favor da 

genitora.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

taxas judiciárias, bem ainda ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, do CPC, 

isento o autor, eis que beneficiário da AJG.Após o trânsito em julgado, 

lavrado e assinado o termo de guarda, arquive-se o feito, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de Setembro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 433651 Nr: 3195-48.2016.811.0002

 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: NADRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:13940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246/MT

 No tocante aos bens adquiridos na constância do casamento e que 

restaram incontroversos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial e determino a partilha destes, 50% para cada cônjuge.P. R. 

I.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 20, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 3º, alíneas 

“a”, “b” e “c” do mesmo artigo, suspensa, todavia, a cobrança, eis que 

defiro a AJG (fls. 92, item “a”).Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo com baixa na Distribuição, eis que já fora expedido mandado 

para averbação do divórcio, com a observação que a autora voltaria a 

usar o nome de solteira.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.: 401429 Nr: 12060-94.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/MT

 Processo nº. 12060-94.2015.811.0002.

Código nº. 401429.

VISTOS etc.

Intime-se novamente o autor, pela Defensoria Pública para informar acerca 

dos sucessores do pai registral, bem ainda se foi realizado Inventário em 

decorrência do óbito do mesmo (fls. 20).

Designe-se audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora.

Na ocasião, não havendo acordo no reconhecimento da paternidade, 

determino que as partes sejam encaminhadas a Diretoria do Foro desta 

comarca, para a coleta do material genético. Os dados para pagamento 

deverão constar do mandado de intimação, que serão custeados pelo réu, 

já que requereu a prova. Se o requerido não tiver condições de custear o 

exame, deverá ser rateado entre as partes (50% para cada).

Intimem-se as partes, anotando-se que a ausência da parte autora 

acarretará a extinção do processo sem resolução do mérito com seu 

consequente arquivamento e a ausência do réu implicará na presunção da 

paternidade.

 Após a juntada aos autos do respectivo laudo pericial, manifestem-se às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, e, após, colha-se manifestação 

do representante ministerial e, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário a realização do ato.

Várzea Grande/MT, 21 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.: 433874 Nr: 3351-36.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA NOBRE LOPES, BNDVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DA VERA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sobre a certidão negativa juntada nos nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 443626 Nr: 8624-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAS, FGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:MT14146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intmar a parte autora para que o prazo de 10 

(dez) dias manifeste nos autos requerendo o que entender 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 19.582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que redesigno o dia 29/outurbo/2018 às 14h20 min para a 

realização da audiencia de conciliação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 288505 Nr: 7961-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDB, JUDIRLEIA SANTANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTONIO VIANA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sobre a certidão negativa juntada nos nos autos

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306555 Nr: 2352-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDS, MSDS, CARLA XAVIER SILVA, GSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 
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DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 83651756149, Rg: 11843489, Filiação: Leila Pereira da Silva e Enan 

Moreira dos Santos, data de nascimento: 22/01/1981, brasileiro(a), 

empresário. 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: HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência 

formulado às fls. 57 verso, ratificado pelo Ministério Público às fls. 59. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.P. R. I.Isento de custas (fls. 20).Revogo a decisão que arbitrou os 

alimentos provisórios (fls. 20).Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 15 de Agosto de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 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, FRANCISCO DE ASSIS 

ASSUNÇÃO, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 350638 Nr: 16304-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGB, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443, DAVI MARQUES - OAB:, DAVI MARQUES - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sobre a certidão negativa juntada nos nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 309871 Nr: 5910-68.2013.811.0002

 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: CEMTDS, SORAIA MIRANDA TOMAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORIA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELINDA CARNEIRO - 

OAB:9917/PR

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes que foi designado o dia 

14/NOVEMBRO/2018 Às 10horas, para proceder a coleta do material para 

o exame de DNA, e se houver anuência das partes em realizar o exame 

de DNA será feito a coleta do material na (Diretoria do Forum desta 

Comarca) mediante pagamento antecipado no valor de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais) , na conta abaixo informada.

OBSERVAÇÃO QUE A AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA ACARRETARÁ A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM SEU 

CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO E A AUSêNCIA DO RÉU IMPLICARÁ NA 

PRESUNÇÃO DA PATERNIDADE

CIRINO ALBERTO GOULART EIRELI- EPP ( LABORATÓRIO BIOGENETICS) 

CNPJ 01.451.024/0001-20 BANCO 756 (BANCOOB) AGÊNCIA 4033 

(SICOOB/CREDICOPA) CONTA 9508-07 OU

ALMEIDA E ATAÍDES LTDA ( PARCEIRO FINANCEIRO BIOGENETICS) CNPJ 

01.803.652/0001-27 BANCO 001 (BANCO DO BRASIL) AGÊNCIA 2591-7 

CONTA 49.3856

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 218147 Nr: 13594-20.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCSrpsmRDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalmente para que no prazo de 10 (dez) dias dê andamento ao 

feito, requerendo o que de direito, sob pena d extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 371225 Nr: 20352-05.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MOURA, ERMITA PEREIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANNE CAROLINA SIQUEIRA RAMOS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MOURA - 

OAB:8.714, DANILO ALBERTO ZANETTI - OAB:12094 B, JACY NILSO 

ZANETTI - OAB:2968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN WASHINGTON DA 

COSTA OLIVEIRA - OAB:13953/MT, Thiago Mamede Lima Parreira - 

OAB:19809

 VISTOS etc.

O v. acórdão transitou em julgado (fls. 556).

Não há manifestação nos autos.

Lavre-se o termo de guarda em favor da genitora.

Arquive-se o feito com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 24 de Setembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004636-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. E. L. P. D. M. (ADVOGADO(A))

H. A. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. B. (REQUERIDO)

D. E. D. S. T. (REQUERIDO)

 

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 

1004636-76.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 06/08/2018 (Id.13641266), autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de novembro de 2018 às 14h00. Várzea Grande, 21 de 

Setembro 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008271-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

DOMINGOS NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO PEREIRA NUNES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 679 de 767



1008271-65.2018.8.11.0002. REQUERENTE: DOMINGOS NUNES DA SILVA, 

CLARICE DE ARRUDA E SILVA Vistos etc. DOMINGOS NUNES DA SILVA e 

CLARICE DE ARRUDA E SILVA, devidamente qualificados nos autos, 

ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, consoante os termos 

pugnados na inicial. Os requerentes pleiteiam a decretação do divórcio, 

informando a inexistência de bens a serem partilhadas, tampouco dívidas. 

Informam ainda que da união tiveram filhos dois filhos, ambos maiores e 

capazes, conforme as cópias de documentos anexas. Ademais a cônjuge 

varoa pugna pela mantença do sobrenome, tendo em vista que não houve 

nenhuma alteração. Juntam declaração de hipossuficiência e documentos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Pelo que podemos observar, a 

formulação dos autores encontra-se nos limites legais do art. 731 do 

CPC/2015, bem como com o devido respeito à égide constitucional. Não há, 

ainda, que se falar na necessidade de audiência de ratificação, tendo em 

vista a própria condição das partes, bem como a manifestação voluntária 

acrescida, tampouco a manifestação Ministerial, nos termos dos art. 178, II 

e 698, ambos do CPC/2015. Pelo exposto, com base na Lei n.º 6.515/77, 

artigo 226, § 6.º, da Constituição Federal e artigo 1.571, IV, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE, o pedido e DECRETO O DIVÓRCIO do casal 

DOMINGOS NUNES DA SILVA e CLARICE DE ARRUDA E SILVA, homologo 

por sentença os termos pleiteados na inicial. Via de consequência, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECLARO EXTINTO O VÍNCULO 

MATRIMONIAL, na forma do art. 1.571, inciso IV do Código Civil c/c art. 2º, 

IV, da Lei 6.515/77. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de averbação ao Cartório competente. Isento de custas e 

honorários, face à gratuidade de Justiça que ora defiro, com escoro no 

art. 98 do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

necessárias baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005132-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ERANILDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MATOS PROCÓPIO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, 

para manifestar sobre a Diligência do Senhor Oficial de Justiça - ID. 

15439409. cfs SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008435-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDIO LUCIO ELGER (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 do ato 

deprecado na carta precatória.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000591-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES (AUTOR(A))

PAULO DE BRITO CANDIDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUCAS FERREIRA KRAIESKI (RÉU)

A. A. SABOIA EIRELI - ME (RÉU)

ALEXSANDRA ALVES SABOIA (RÉU)

Magistrado(s):

SANDRA SANTOS SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000591-63.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): EZEQUIEL LOPES RÉU: ALEXSANDRA ALVES SABOIA, A. A. 

SABOIA EIRELI - ME, ANDERSON LUCAS FERREIRA KRAIESKI Vistos... 

Defiro o pedido de ID.14098611, quanto ao uso de força policial e 

ARROMBAMENTO, para cumprimento da determinação de ID.5504651, 

conforme artigo 536, § 1º do CPC. Com efeito expeça-se com urgência o 

competente ofício ao 4º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, requisitando força policial para o efetivo cumprimento da medida, 

ficando desde já autorizado o uso dessa decisão como mandado. Defiro o 

pedido de acompanhamento do auto. Expeça-se o necessário com 

urgência. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114832 Nr: 10297-39.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIRONDON - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CANDIDO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, ADONIAS GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - OAB:4064/MT, 

PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIAS GOMES DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:4064/MT

 Vistos.

Diante dos termos do Provimento N°8/2018- CM, que estabelece a escala 

automática de substituição legal dos Juízes de Direito e Substitutos do 

Estado de Mato Grosso, e considerando a designação da Vara 

Especializada em Direito Bancário para ser o substituto legal da 1ª Vara 

Cível, determino a devolução dos autos á secretaria para que faça a 

conclusão para MM. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário, para 

as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 222449 Nr: 2714-32.2009.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEIDE RABELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA SOUZA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:7065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELÍCIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRFE O 

RETONO DOS AUTOS DO TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 381043 Nr: 27517-06.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGELIO LINARDI DEMARQUI, TOP 

TRANSPORTES LTDA - ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:MT 18415, 

JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - OAB:7199, JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7199/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:15435, PEDRO 
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ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Delimito que a prova deverá versar no tocante ao quantum – lucros 

cessantes – sofrido pela autora em razão do período em que o caminhão 

sinistrado permaneceu parado para conserto, bem como, que após a 

retirada do caminhão da oficina, quando o autor firmou termo de quitação, 

necessitou gastar outros valores para outros consertos decorrentes do 

acidente.Para tanto, caberá à autora a prova nesse sentido.Delimito, 

também, que caberá ao corréu Rogelio Linardi Demarqui melhor prova 

quanto à transferência do trator Volvo FH12, placas JZ-2256, e que na 

data do acidente já havia ocorrido a tradição e encontrava-se sob a 

responsabilidade da empresa compradora.DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVAAssim, rejeito a preliminar.DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIREntendo que a matéria confunde-se com o mérito e, como tal, deverá 

ser analisada quando do julgamento da lide.Já apresentadas provas pelas 

partes, a corré Cia Mutual de Seguros requer o depoimento do autor (fls. 

389). O autor requer às fls. 391/392 a realização de perícia contábil.Defiro 

a realização da perícia contábil e para tanto nomeio o contador Gerson 

Fanaia Pereira, CRC-MT 008440-007, com endereço na Av. Fernando 

Correia da Costa n.° 1610, Sala 02, Centro Comercial Xavier, Bairro Jardim 

Kennedy, CEP 78.048-250, em Cuiabá, fones 3023-5412 e 99981-0779 e 

email fanaiar@terra.com.br.Intimem as partes para apresentar quesitos e 

assistentes técnicos, querendo, no prazo comum de 05 dias.Após, ao 

perito para, em aceitando, apresentar proposta de honorários.Havendo 

concordância, ao Sr. Perito para designar data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se da data respectiva as partes. Fixo o 

prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial.Apresentado o laudo, às 

partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos 

para designação de audiência, oportunidade em que tomarei os 

depoimentos das partes como prova do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 206365 Nr: 2329-21.2008.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA SOUZA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELÍCIO GARCIA NETO - 

OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620/MT

 IMPULSIONO ESTES AUJTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 281613 Nr: 333-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GONÇALVES BARBOSA JÚNIOR, 

WEBERTON DE BARROS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR BATISTA LARA, DEBORAH 

MARGARIDA MARTINS FERREIRA, CAROLINA BATISTA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:267.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DÉBORAH M. MARTINS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:MT 13.672, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP DE MT, ITACIR RODRIGUES DE CAMPOS - 

OAB:242348, PAULO DE BRITO CÂNDIDO - OAB:2.802

 Processo n.º 333-46/2012 (Cód. 281613)

Vistos...

Trata-se de analisar embargos declaratórios opostos pela corré Carolina 

Batista Lara, ao argumento de a r. sentença é omissa por não ter 

analisado todos os fatos e provas juntados.

Em que pese os argumentos da parte, manifestados em seus Embargos 

em nada mais que 14 (catorze) laudas, os elementos que me levaram a 

formar meu convencimento foram bem alinhavados, inexistindo omissão, 

de forma que cabem os declaratórios nesse aspecto por representar 

justamente razão de convencimento, e não omissão no na sentença.

Ademais, a irresignação da parte tem caráter totalmente infringente, com 

alteração substancial do ato sentenciante, que pretende, por via imprópria, 

a alteração de meu convencimento, devendo, a meu ver, ser manejado 

pela parte recurso adequado, em respeito ao duplo grau de jurisdição.

Diante disso, REJEITO os Embargos Declaratórios de fls. 162/175, 

mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 21 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 252930 Nr: 11920-36.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DE SOUZA

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MARCOS 

AURELIO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S/A, também qualificado.

Em face do que consta às fls. 193, em que o credor concorda com o valor 

indicado pelo devedor em sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, 

ou seja, R$ 17.633,95 e requer o levantamento, desnecessária a análise 

da tese principal lançada na impugnação de fls. 156/159.

Relativamente ao pedido de condenação do credor ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé, entendo mostrar-se totalmente descabido, visto 

que o mero erro nos cálculos – que no caso importa em uma ínfima 

diferença de R$ 609,86 – não é elemento para configurar tentativa de 

má-fé da parte.

DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na 

forma do art. 924, II, do NCPC.

Diante da informação do patrono do credor que ele se encontra foragido 

pela prática, em tese, de crime, autorizo o levantamento dos honorários 

contratuais e sucumbenciais sobre o valor devido, 35% e 10%, 

respectivamente, resultando em R$ 7.935,27 (sete novecentos e trinta e 

cinco reais e vinte e sete centavos) em favor do advogado.

Expeça-se em favor do devedor alvará de levantamento da diferença, R$ 

609,86 (seiscentos e nove reais e oitenta e seis centavos).

Honorários quitados. Custas finais pelo devedor, que deverá ser intimado 

para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, tomando-se por base o valor 

atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição para lastrear eventual execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 226224 Nr: 6411-61.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRACELINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM. HOSPITALAR LTDA, SUZUKI INDÚSTRIA 

DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520, JOÃO 

RAIMUNDO FORMIGHIERI MACHADO PEREIRA - OAB:12.588/PR, 

LAURA GARBACCIO VIANNA ERZINGER - OAB:34.674/PR

 Processo n.º 6411-61/2009 (Cód. 226224)

Vistos...

Da análise dos autos, observo a discussão das partes quanto aos 

depósitos e penhoras realizadas, divergindo quanto ao pagamento a 

maior.

A fim de dirimir as dúvidas e resolver a situação causada pelas partes, 

determino as seguintes providências:
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- a intimação do credor para atualizar a dívida, deduzindo do saldo 

devedor os valores depositados e penhorados, atentando-se às 

respectivas datas;

- após a apresentação dos cálculos e intimados os devedores para 

manifestar-se no prazo comum de cinco dias, a juntada de extrato analítico 

de subconta, para verificação dos valores vinculados.

Feito isso, conclusos para decisão.

No mais, seguem os comprovantes de transferência de valores, a seguir 

juntados.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 20 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450405 Nr: 12117-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liberty Seguros S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IASMYM DAIANY DA SILVA, JULIET MAYARA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD PEREIRA VENERANDA - 

OAB:30629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106

 Processo n.º 12117-78/2016 (Cód. 450405)

Vistos...

Providencie a Sra. Gestora a anotação da reconvenção na forma do art. 

1.028, § 6º, c/c art. 1.222, da CNGC , anotando-se na capa dos autos e no 

sistema Apolo.

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.

Delimito que a prova deverá versar quanto aos danos morais que a 

corré/reconvinte Juliet Mayara da Silva alega ter sofrido, inclusive, quanto 

ao não pagamento imediato da indenização, cabendo-lhe o ônus da prova 

nesse sentido.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Rejeito a preliminar por entender que se trata de matéria ligada ao mérito, 

cuja análise deverá ser feita ao final, por ocasião do julgamento da 

demanda.

Já intimadas as partes para manifestar interesse na dilação probatória, a 

autora/reconvinda requer o julgamento antecipado. As rés/reconvintes, 

por seu turno, requerem o depoimento do preposto da ré e oitiva de 

testemunhas.

Para colheita da prova oral, ocasião em que tomarei os depoimentos das 

partes também como prova do juízo, designo audiência de instrução e 

julgamento para 29/11/2018, às 15:00h.

Caberá aos advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 20 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 373094 Nr: 21626-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA NOVA AGROINDUSTRIAL LTDA, THALLES 

DANTAS RAMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Assim, ACOLHO O PEDIDO FEITO EM VIA DE IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PARA REDUZIR o valor desta Execução de 

astreinte para o montante atualizado da condenação principal, ou seja, R$ 

14.049,70 (catorze mil quarenta e nove reais e setenta centavos), que 

deverá ser atualizado da data do pagamento, 20.04.2017, até o momento 

do efetivo pagamento, sem o acréscimo de multa ou honorários 

advocatícios por entender que o seguro garantia é meio idôneo e hábil a 

garantir o débito e afastar a aplicação de tais valores .Intime-se a 

devedora para pagamento do montante supra, devidamente atualizado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 400326 Nr: 11487-56.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA LUZIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 11487-56/2015 (Cód. 400326)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e inobstante a devedora estar em 

recuperação judicial, intime-a para o devido cumprimento, a fim de pagar o 

débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 20 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 237901 Nr: 17678-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUEL TAVARES DE OLIVEIRA, IZAQUEL 

TAVARES DE OLIVEIRA ME(ÀGUIA SEGURANÇA ELETRÔNICA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS 

para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em 

favor da autora, no valor de R$ 6.937,70 (seis mil novecentos e trinta e 

sete reais e setenta centavos).Para fins de cumprimento da sentença o 

valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC a partir de 25.05.2009, data dos cálculos de fls. 10, bem como, 

com multa de 2% sobre o débito.Pelo princípio da sucumbência, condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, o presente 

feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse da parte autora 

(NCPC, art. 702, § 8o).Esta sentença é publicada no seguinte endereço 
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eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 72216 Nr: 10178-83.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - BRASIL FOODS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA 

STEFANELLO - OAB:3031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FRANCISCO DE 

MELO FRANCO - OAB:14.542-A/MT

 Processo n° 10178-83/2004 (Cód. 72216)

Vistos...

Desde a instauração da fase de cumprimento da sentença, que aqui tem 

por finalidade o adimplemento dos honorários sucumbenciais, divergem as 

partes quanto ao valor correto, sendo apresentadas pela devedora nada 

mais que sete impugnações.

Apesar da divergência e discordância quanto aos cálculos, entendo que a 

situação poderia ser facilmente resolvida mediante sessão de conciliação, 

oportunizando às partes a apresentação de seus cálculos para chegarem 

a um valor.

Assim, considerando a vigência do novo Código de Processo Civil, que 

privilegia a autocomposição como forma de solucionar os conflitos e por 

vislumbrar que a discussão posta em juízo, ainda que na fase de 

cumprimento da sentença, além do que a discussão aqui é atinente a 

valores, portanto, de natureza disponível, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 07.11.2018, às 09:00h, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n.º 

125/2010 do CNJ, ficando as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim, 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos (NCPC, § 9º e 

10, art. 334).

Por tratar-se de feito de cumprimento de sentença e sendo um convite às 

partes para tentativa de solução do conflito de forma amigável, deixo de 

advertir as partes quanto ao disposto no § 8º, do art. 334 do CPC, na 

hipótese de não comparecimento.

Não havendo acordo, mantenham-se os autos conclusos para decisão.

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.: 405407 Nr: 14167-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUA - CAIXA DE ASSISTENCIA DO CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO VINICIUS PASA HERNANDEZ, REGIS 

KEILA COSTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:OAB/MT 17.513

 Processo nº 14167-14/2015. (Cód. 405407)

Vistos...

Trata-se de EXECUÇÃO proposta por MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA 

DOS PROFISSIONAIS DO CREA, em desfavor de ERICO VINICIUS PASA 

HERNANDEZ, REGIS KEILA COSTA MARTINS

Em face do que consta às fls. 79/82 onde as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem a homologação e 

a suspensão do feito até o cumprimento, HOMOLOGO O ACORDO POR 

SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos e SUSPENDO o trâmite desta ação até o cumprimento ou 

manifestação das partes (CPC, art. 313, II).

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

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.: 449834 Nr: 11827-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAN WILLIAN DE ARRUDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Processo nº 11827-63/2016. (Cód. 449834)

Vistos...

Da análise dos autos, e em consulta ao sistema Apolo, verifico que não foi 

disponibilizada a publicação da sentença homologatória em favor da 

seguradora, ainda assim, efetuou voluntariamente o pagamento do acordo, 

conforme comprovante juntado às fls. 69/70.

Nesse sentido, merece acolhimento os pedidos do requerido no sentido de 

afastar os efeitos da multa prevista em caso de não pagamento, em 

virtude da não disponibilização da intimação.

Assim, afasto os efeitos da multa e determino a intimação do autor, para 

que no prazo de cinco dias, diga se concorda com o valor depositado às 

fls. 69/70.

Feito isso, conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 19 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 424634 Nr: 24435-30.2015.811.0002

 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: NEUZA SATURNINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT, KASSIA REIS DE PAULA - OAB:195.362

 Processo nº 24435-30/2015 (Cód. 424634)

Vistos...

Da análise dos autos, que me vieram conclusos para julgamento 

antecipado, pude verificar que a advogada da parte ré que estava 

cadastrados para receber intimações não é aquele indicado a tanto, 

tornando nula a intimação de fls. 124 com relação à parte ré.

Assim, para evitar eventual arguição de cerceamento de defesa, já 

consertadas as informações no sistema Apolo, determino sua intimação 

para em 10 (dez) dias falar se pretende produzir outras provas.

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.: 313899 Nr: 10127-57.2013.811.0002

 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: ALMIRA COLOMBO FRISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:OAB/MT13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
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- OAB:12.208-A

 Processo nº 10127-57/2013 (Cód. 313899)

Vistos...

À credora para manifestar-se sobre a impugnação e documentos de fls. 

110/116 no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para análise.

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.: 401269 Nr: 11990-77.2015.811.0002

 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: JAILSON PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:19.498-0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O DEPOSITO REALIZADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 371810 Nr: 20793-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir Soares Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O DEPOSITO REALIZADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 394052 Nr: 7841-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN JORGE COUTO ALVES, MARA LUCIA COUTO 

ALVES MONTEIRO, CARLOS ORLANDO MONTEIRO, HIOLA SOUZA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILIA MARIA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18624/O, SEDALI GUIMARÃES FROSSARD - OAB:18633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 12.333

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para no prazo de 5 

dias, dar andamento efetivo ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 400043 Nr: 11357-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CEZAR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISPROAGEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS GELONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes, para manifestarem sobre 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 387539 Nr: 3728-41.2015.811.0002

 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: MARIA ELENA BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

PEREIRA - OAB:36921, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A-MT, SELMA 

FERNANDES DA CUNHA - OAB:OAB/MT.15600

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a pericia designada 

para o dia 28 de setembro de 2018, às 8:30 horas, nas depedencias da 

Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda, na Rua Irmã Elvira nº 01, bairro 

aeroporto nesta cidade

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416088 Nr: 19946-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELDER HENRIQUE SENTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAFAEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS CARLOS LEITE DUARTE - 

OAB:268.659/SP

 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.: 273788 Nr: 16648-86.2011.811.0002

 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: NILZENIR ANDRADE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEIA M. SABOOT DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 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.: 248328 Nr: 7985-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER GUILHERME COVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-OAB-RS

 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.: 436478 Nr: 4880-90.2016.811.0002

 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: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVC COMERCIAL LTDA - EPP, BANCO DO 

BRASIL S/A, RPM DIST. DE PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDARA J. SILVA CAMPOS - 

OAB:15.271-E, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, MAGALI APARECIDA DA SILVA 
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BRANDÃO - OAB:OAB/MS 12.545, RODRIGO FIGUEIREDO MADUREIRA 

DE PINHO - OAB:OAB/MS 14.378 B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo n.º 4880-90.2016. Codigo.436478

Vistos...

Defiro o pedido de fls.148 providenciar o necessário.

Proceda-se como requer.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 21 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 298929 Nr: 19502-19.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN BELLOTO DOS SANTOS, CELESTINO GOMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA, ANA CRISTINA SOUZA MERLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo n.º 19502-19/2012 (Cód. 298929)

Vistos...

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.

Delimito que a prova deverá versar se houve esbulho pela parte ré, se a 

área em litígio é ou não ocupada pela ré, bem como, a data de ocupação e 

as benfeitorias. Delimito, também, quanto à alegação de que o pretendido 

pelo autor requer seria distinto do ocupado pela ré.

Para tanto, a prova do alegado esbulho caberá ao autor. quanto à 

divergência de áreas, caberá a prova à ré.

DA CARÊNCIA DE AÇÃO

Aponta a ré que o autor carece de ação por ocupar área distinta do que 

adquiriu em hasta pública.

A despeito da ausência de manifestação do autor quanto à matéria 

preliminar e até o desinteresse nas provas, entendo que a arguição 

confunde-se com o mérito, inclusive, delimitada como ponto de prova, de 

forma que será objeto de apreciação quando do julgamento do feito.

Já apresentadas provas, a ré requer a oitiva de testemunhas. O autor não 

se manifestou.

Para colheita da prova oral, oportunidade em que tomarei os depoimentos 

das partes como prova do juízo e inquirirei as testemunhas, designo 

audiência de instrução e julgamento para 29/11/2018, às 16:00h.

Expeça-se mandado para intimação pessoal da ré e de suas testemunhas, 

visto ser assistida pela Defensoria Pública (NCPC, art. 455, § 4º, IV).

No mais, providencie a Sra. Gestora a retificação da capa dos autos, 

excluindo-se o nome “Patrícia”. Determino, também, a correção do nome da 

ré para fazer constar Ana Cristina de Souza Merlino.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 20 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 430070 Nr: 862-26.2016.811.0002

 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: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE MARTINS DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:MT 13.913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Rescisão de Contrato Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel c/c 

Reintegração de Posse para DECLARAR RESCINDIDO o Instrumento 

Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Loteado firmado 

pelas partes em 12.12.2008, cuja cópia encontra-se às fls. 08/10, 

envolvendo o Lote 05, Quadra 43, Loteamento Nova Fronteira, com área 

de 360 m².Em decorrência, EXPEÇA-SE mandado de reintegração de 

posse em favor da autora, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

desocupação, sob pena de arrombamento e reforço policial, se 

necessários.Pelo princípio da sucumbência condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor da 

autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, uma vez que entendo não aplicável ao caso o 

disposto na Cláusula 6ª, § 1º, em específico, a fixação dos honorários 

sucumbenciais na ordem de 20%.Decorrido o prazo recursal, que deverá 

ser certificado, e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações.Esta sentença é publicada no 

s e g u i n t e  e n d e r e n ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-S

E.Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.Ester Belém NunesJuíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008578-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADYB JORGE SILVA GHALTAS (AUTOR(A))

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELLY BENEDITA DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008578-19.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADYB JORGE SILVA GHALTAS RÉU: ADRIELLY BENEDITA DE 

MORAES Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se Nos termos do Novo CPC, 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, bem 

como, o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento ao 

valor atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), 

consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008608-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIA JACINTA MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCIO MAGALHAES FARIA (REQUERIDO)

LEONCIO PEREIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008608-54.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA JACINTA MAGALHAES SILVA REQUERIDO: 

LEONCIO PEREIRA CAMPOS, PEDRO MARCIO MAGALHAES FARIA 

Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a 

cópia do presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008433-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

DEMETRIO CONCEICAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008433-60.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DEMETRIO CONCEICAO DE ARRUDA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida 

em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há 

que se conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de 

foro privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos 

termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008632-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008632-82.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SONIA MARIA DO NASCIMENTO RÉU: DEPARTAMENTO DE 

AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos... Em se 

tratando de ação movida em desfavor de DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008626-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME (REQUERIDO)

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ITAMAR ZEITOUN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008626-75.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: ZEITOUN 

& ZEITOUN LTDA - ME, I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA 

- EPP, ITAMAR ZEITOUN Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 

01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara 

Especializada de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), 

DETERMINO a redistribuição destes autos de natureza bancária para a 

vara especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002523-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERY LILLIAM DE OLIVEIRA AMARO (AUTOR(A))

MAURO BASTIAN FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELISON NUNES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002523-23.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MERY LILLIAM DE OLIVEIRA AMARO RÉU: UNIAO 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA Vistos... Por verificar que a parte 

requerida possui interesse na produção de prova pericial, determino sua 

intimação, para no prazo de cinco dias, indicar e especificar qual é a 

perícia desejada. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000128-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LIMA DE MELO (ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITALO DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO BEZERRA (RÉU)

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000128-24.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ITALO DE SOUZA E SILVA RÉU: LUIZ PAULO BEZERRA 

Vistos... Por verificar que a parte autora possui interesse na produção de 

prova pericial, determino sua intimação, para no prazo de cinco dias, 

indicar e especificar qual é a perícia desejada. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000371-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ANDREZA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

THIAGO VICTOR DE LIMA (AUTOR(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000371-65.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): THIAGO VICTOR DE LIMA, AMANDA ANDREZA DA SILVA 

OLIVEIRA RÉU: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Vistos... Por não verificar a 

impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. Postergo a análise das preliminares por se 

confundirem com o mérito. Delimito que a prova deverá versar sobre a 

existência de infiltração no imóvel da autora originária dos serviços da 

requerida, a existência de danos e sua extensão. Já intimadas as partes 

as partes para indicarem provas, a parte requerente manifestou interesse 
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na produção de prova pericial e oitiva de testemunhas, o requerido 

requereu o julgamento antecipado. Em havendo interesse na produção de 

prova pericial, Para realização da perícia nomeio o Engenheiro Civil e 

Técnico em Edificações Alesson Kempf, e-mail: alessonk@hotmai.com; 

cel: 65 98161 3231 ou 65 99973 3231. Assim, intimem-se as partes, para 

querendo, em cinco dias, formularem quesitos e indicar assistente técnico 

em conformidade com o art. 465, do CPC. Determino que o Sr. Perito seja 

intimada para dizer se aceita realizar a perícia cujo pagamento deverá 

observar o disposto nos itens 2.18.11 e 2.18.11.1 da CNCG, devendo este 

informar o Em aceitando, este deve indicar proposta de honorários e data 

para avaliar/periciar o imóvel, cujo pagamento deverá observar o disposto 

nos itens 2.18.11 e 2.18.11.1 da CNCG, sendo o prazo máximo de trinta 

dias para a entrega do Laudo Pericial em cartório. Intimem as partes para 

apresentar quesitos, bem como, caso queiram, indicar assistentes 

técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos para 

designação de audiência, oportunidade em que tomarei, também como 

prova do juízo, os depoimentos das partes, bem como, inquirirei as 

testemunhas arroladas, desde que no prazo de lei. Consigno, desde já, 

que caberá aos advogados das partes informar/ intimar suas testemunhas 

quanto ao dia, hora, e local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004514-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MICHELIN DE LIMA (AUTOR(A))

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004514-97.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JANAINA MICHELIN DE LIMA RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

Vistos... Por não verificar a impossibilidade de julgamento antecipado e 

levando-se em conta que as circunstâncias da causa presumem ser 

improvável a transação em audiência preliminar, pela economia e 

celeridade processuais passo ao saneamento do feito. Postergo a análise 

das preliminares por se confundirem com o mérito. Delimito que a prova 

deverá versar sobre a existência de infiltração no imóvel da autora 

originária dos serviços da requerida, a existência de danos e sua 

extensão. Já intimadas as partes as partes para indicarem provas, a parte 

requerente manifestou interesse na produção de prova pericial e oitiva de 

testemunhas, o requerido requereu o julgamento antecipado. Em havendo 

interesse na produção de prova pericial, Para realização da perícia nomeio 

o Engenheiro Civil e Técnico em Edificações Alesson Kempf, e-mail: 

alessonk@hotmai.com; cel: 65 98161 3231 ou 65 99973 3231. Assim, 

intimem-se as partes, para querendo, em cinco dias, formularem quesitos 

e indicar assistente técnico em conformidade com o art. 465, do CPC. 

Determino que o Sr. Perito seja intimada para dizer se aceita realizar a 

perícia cujo pagamento deverá observar o disposto nos itens 2.18.11 e 

2.18.11.1 da CNCG, devendo este informar o Em aceitando, este deve 

indicar proposta de honorários e data para avaliar/periciar o imóvel, cujo 

pagamento deverá observar o disposto nos itens 2.18.11 e 2.18.11.1 da 

CNCG, sendo o prazo máximo de trinta dias para a entrega do Laudo 

Pericial em cartório. Intimem as partes para apresentar quesitos, bem 

como, caso queiram, indicar assistentes técnicos, no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo 

pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias e conclusos para designação de audiência, 

oportunidade em que tomarei, também como prova do juízo, os 

depoimentos das partes, bem como, inquirirei as testemunhas arroladas, 

desde que no prazo de lei. Consigno, desde já, que caberá aos 

advogados das partes informar/ intimar suas testemunhas quanto ao dia, 

hora, e local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo 

(CPC, art. 455). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000925-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIZETE SANTOS FRANCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000925-97.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA LUCIENE DA SILVA RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 

BRASIL S E N T E N Ç A Vistos, etc... Trata-se de Ação De Cobrança De 

Seguro De Vida C/C Danos Morais proposta por MARIA LUCIENE DA 

SILVA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, também qualificado, que, em síntese, 

informa e pleiteia o seguinte: Alega ser genitora de Ruann Ludowic Jessy, 

que veio a óbito em virtude de atropelamento, e que ele possuía na época 

do acidente possuía um seguro de Vida junto, apólice 000113819 – BB 

Seguro de Vida Empresa Flex – realizado pela empresa RM 

CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº. 10.858.501/0001-67 no valor de R$ 

74.406,62 (setenta e quatro mil e seis reais). Alega também a genitora, que 

em virtude de não haver herdeiros do de cujus, em setembro de 2014 

autora requereu perante a seguradora a liberação do seguro de vida, no 

qual foi reconhecido pela Ré os 50% da parte que lhe era devido no valor 

de R$ 37.203,31(trinta e sete mil e duzentos e três reais e trinta e um 

centavos). Em novembro de 2014, solicitou o restante do valor junto a 

seguradora, informando que o genitor do de cujus abriu mão dos valores 

mediante Escritura Pública de renúncia, no entanto, seu pedido foi negado. 

Requer a condenação da ré a pagar a diferença de R$ 37.203,31(trinta e 

sete mil e duzentos e três reais e trinta e um centavos), bem como, a 

fixação de verba indenizatória a título de danos morais. Junta procuração 

e documentos. Citada, a requerida apresentou contestação à Id. nº 

8113254, alegando em sede de preliminar, impugnação ao valor da causa 

– esclarecimentos quanto ao valor pleiteado a título de danos morais, 

carência de ação, falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa do 

requerente. No mérito, reitera a alegação de pagamento do prêmio e 

liquidação do dever obrigacional, salientando que o Sr. Odilo faleceu em 

decorrência de afogamento pelo fato da charrete que guiava ter caído em 

um riacho e a madeira transportava caiu sobre o condutor. No mérito, 

impugna o pedido de dano moral ao argumento de que não foi indicado 

valor específico e que não há comprovação da prática de ato ilícito 

ensejador do dano. Em sendo procedente, que seja condenado ao 

pagamento de 50% do prêmio, ao final, o acolhimento da preliminar ou a 

improcedência dos pedidos, juntando procuração e substabelecimento às 

fls. 55/56 e documentos às fls. 57/68. Da contestação manifestou-se o 

autor à Id. nº 8349087. À Id. nº 13431609, determinei a intimação da parte 

autora, para que juntasse aos autos, documento de renúncia expressa e 

específica do Seguro de vida, com firma reconhecida e assinado por 

testemunhas, ou por instrumento público (escritura de renúncia no Cartório 

de Notas) também com renúncia específica do Seguro de vida, que foi 

devidamente atendida, conforme documento juntado à Id. nº 13659153 - 

Pág. 1. Intimado a manifestar-se, o requerido assim não o fez, 

permanecendo inerte, oportunidade que me vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança de 

diferença de Seguro de VIda c/c Danos Morais, arguindo a autora que a ré 

negou o pagamento do restante dos valores referentes ao Seguro de Vida 

do de cujus. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA- AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Tenho que a preliminar deve ser 

rejeitada, porquanto a indicação do valor da indenização por dano moral é 

meramente estimativa, cabendo ao magistrado a sua fixação. DA 

CARÊNCIA DA AÇÃO - DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Tenho que a 

preliminar não deve prosperar, vez que foram acostados nos autos 

documento de renúncia à Id. nº 13659153 - Pág. 1, comprovando a 

renúncia do genitor do de cujus, em relação ao valor remanescente, 

referente ao Seguro de Vida aqui discutido. Assim, levando em 
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consideração a renúncia comprovada nos autos, a autora faz jus ao 

recebimento dos valores remanescentes, motivo pelo qual, rejeito a 

preliminar. DO SEGURO O ponto nodal do processo é quanto à 

responsabilidade da seguradora ré ao pagamento do seguro de vida 

deixado pelo filho da autora, vítima de acidente. O vínculo contratual 

encontra-se devidamente demonstrado pelo documento juntado à Id. nº 

4834046 - Pág. 1, mediante Apólice tem o nº 000113819, referente ao 

Seguro de Vida Empresa Flex. Ainda, a ré, além de reconhecer o vínculo, 

realizou o pagamento da verba na via administrativa no que diz respeito a 

50% do prêmio pertencente à genitora (Id. nº 4834041 - Pág. 2), deixando 

contudo, de pagar os outros 50% pertencentes ao genitor. Partindo desse 

ponto, tenho que após a juntada dos documentos de renúncia por parte do 

genitor (Id. nº 13659153 - Pág. 1), os valores deveriam ter sido pagos em 

favor da autora/genitora, não havendo motivos para a negativa. Nesse 

sentido, a pretendida condenação do réu em pagar a diferença, deve 

prosperar, não estando com a razão a seguradora. Relativamente ao 

quantum, por tratar-se de contrato com valor específico, tenho que restam 

a ser pagos 50% do prêmio, ou seja, o valor de R$ 37.203,31 (trinta e sete 

mil duzentos e três reais e trinta e um centavos). DOS DANOS MORAIS 

Para configurar o dano moral devem estar demonstrados elementos de 

que a negativa – ainda que indevida – gerou transtornos na vida do 

ofendido, dificuldades financeiras e tenha afetado sua honra e 

estabilidade a tal ponto de sair da esfera do mero descumprimento 

contratual ou aborrecimento. No caso dos autos trata-se de inequívoco 

descumprimento contratual pela seguradora, que de forma quiçá abusiva, 

interpretou o contrato como melhor lhe interessava, desconsiderando os 

elementos fáticos do acidente que vitimou o filho da autora, deixando de 

pagar o valor da diferença, mesmo depois de estarem juntado nos autos 

os documentos necessários (Id. nº 13659153 - Pág. 1. Nesse sentido, 

quanto ao cabimento dos danos morais em razão de negativa de 

pagamento pela seguradora, faço questão de citar o seguinte julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM 

GRUPO (PLANO FAMILIAR) –ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGUROS 

– LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – 

PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA 

CORRENTE DA SEGURADA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE HAVIA SALDO 

SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO – AFASTADA ALEGAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO 

MENSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSOS DA SEGURADORA E 

DA ESTIPULANTE DESPROVIDOS. É parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a 

estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede 

apólice, presta as informações necessárias ao segurado e ainda debita o 

valor do prêmio de conta corrente mantida em sua instituição financeira. 

Não se verifica razão para o cancelamento da apólice porquanto a 

segurada manteve durante todo o período de vigência do contrato 

numerário suficiente para permitir o débito em conta do valor do prêmio 

mensal. A recusa indevida ao pagamento do prêmio contratado 

caracteriza o dano moral indenizável. (Ap 144045/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). Entendo, todavia, que o valor 

pretendido pela autora a título de danos morais mostra-se excessivo, 

devendo ser minorado a fim de melhor caracterizar o binômio 

reparação/punição e não representar enriquecimento sem causa. DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação De 

Cobrança De Seguro De Vida C/C Danos Morais para CONDENAR o réu 

Companhia De Seguros Aliança Do Brasil ao pagamento das seguintes 

verbas: a) diferença (50%) da garantia securitária (apólice nº 

000113819), de R$ 37.203,31 (trinta e sete mil duzentos e três reais e 

trinta e um centavos); e b) danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença quanto aos danos 

materiais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC desde o pagamento feito a menor. 

Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros 

de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual. Pelo 

princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no 

quantum a título de danos morais, do qual se aplica a Súmula n.° 326, do 

STJ[1], condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, 

com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC[2]. Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

[1] Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. [2] § 3o 

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004557-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELL TONDIN - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004557-68.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCELL TONDIN - EPP RÉU: RANDON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos... Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer 

C/C Pedido De Tutela De Urgência Na Forma Antecipada E Indenização Por 

Danos Morais proposta por MARCELL TONDIN EPP, em desfavor de 

RANDON AMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Em face do que 

consta à Id. nº 15059524 onde as partes comunicam a realização de 

acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação e a extinção 

do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 158, 

do CPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, 

DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. 

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada. 

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001663-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário (ADVOGADO(A))

ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001663-51.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA RÉU: REGINALDO LUIZ 

DE ALMEIDA FERREIRA - ME Vistos etc. Defiro o petitório acostado no Id. 

15374965. Em sendo assim, proceda ao cadastramento da advogada da 

parte requerida, EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES – OAB nº 

12744-O/MT, após proceda sua intimação para que regularize sua 

regularização processual nestes autos. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se a empresa requerida com o mesmo fim, sob 

pena de não homologação do acordo. Prazo: 10 dias. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 24 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 111612 Nr: 7239-28.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. PINHEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS, LAZARO JOSÉ GOME JUNIOR - OAB:8.125/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Vistos etc.

Através da decisão de fls. 136 fora determinada a expedição de carta 

precatória para citação da inventariante do representante da empresa 

executada.

Contudo, a inventariante Joana Costa Pinheiro compareceu 

espontaneamente na Segunda Secretaria Judicial, oportunidade onde foi 

efetivada sua citação em 16.02.2018, conforme seu ciente às fls. 164.

Em assim sendo, suprida o ato citatório, solicite-se a devolução da carta 

precatória expedida à Comarca de Tangará da Serra/MT, 

independentemente de cumprimento.

No mais, intime-se a parte credora para trazer aos autos o termo de 

inventariante do espólio do representante da empresa executada, Sr. Jadir 

Pinheiro, documento hábil para certificação de que a Sra. Joana Costa 

Pinheiro é representante do espólio. Prazo: 10 dias.

Com o termo de inventariante nos autos, retifique o polo passivo da 

presente ação, fazendo constar J. Pinheiro – ME, representada pelo 

espolio de Jadir Pinheiro, na pessoa da inventariante Joana Costa Pinheiro.

Cumprido todos os itens acima, intime-se a parte exequente para 

manifestação nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 

dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 274397 Nr: 17311-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELÍCIO NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEI CARDOSO - OAB:12.904 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 58, pelo que passo a aprecia-lo 

e procedo as seguintes deliberações:

1 - Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão 

do nome da parte executada Adelício Nunes dos Santos.

 2 – Nos termos do art. 517 do CPC, expeça-se certidão da dívida em nome 

da executada, conforme requerido.

 3 – Por outra banda, o pedido de arquivamento definitivo dos autos não 

procede, mas apenas enseja seu arquivamento provisório até que sejam 

localizados bens do devedor, nos termos do Art. 921, III, do CPC.

 Em assim sendo, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, III, § 2º, do Código de Processo Civil.

 4 - Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 404477 Nr: 13617-19.2015.811.0002

 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: RIQUELME DA SILVA, JUSCELINO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais) à parte autora, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 243362 Nr: 4462-65.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN BOTELHO - OAB:17641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por José Pereira de 

Souza em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A, pelos fatos 

e fundamentos expostos às fls. 146.

A requerida efetuou o depósito do montante remanescente cobrado como 

garantia do juízo (fls. 152), tendo apresentado impugnação ao 

cumprimento de sentença às fls. 154/156.

A parte credora não se manifestou sobre a impugnação.

Diante da divergência na elaboração dos cálculos apresentados pelas 

partes, determinou-se a remessa dos autos ao Contador Judicial para 

elaboração da estimativa remanescente (decisão de fls. 186/187), cujo 

balanço encontra-se às fls. 192.

A parte devedora concordou parcialmente com o cálculo apurado (fls. 

196), sendo que a parte exequente não se manifestou, quedando-se 

inerte (certidão de fls. 199).

Através da decisão de fls. 200, este juízo determinou nova remessa ao 

Contador Judicial para a correta atualização do valor remanescente (R$ 

220,00).

A atualização está às fls. 202

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Primeiramente, havendo concordância das partes, homologo o cálculo 

acostado às fls. 56.

Por outra banda, verifica-se que a pretensão perseguida pelo exequente 

foi satisfeita, chegando-se ao valor devido, cumprindo-se a obrigação 

oriunda dos presentes autos.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Custas de acordo com a sentença.

Por outra banda, por decisão equivocada (fls. 173), o valor depositado 

nos autos como garantia do juízo (R$ 729,07), fora liberado ao credor, em 

nome do advogado (fls. 178). Assim, deverá o credor efetuar a devolução 

do valor R$ 487,92 à parte requerida, com a devida correção a partir da 

data do depósito (06.08.2014 – fls. 152).

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350827 Nr: 16437-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PAES DE PROENÇA CASSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Oliveira Dutra - OAB:SP 

292.207

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, tão somente para confirmar a tutela de urgência concedida 

na decisão inicial, para exclusão do nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito.Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Arbitro honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor dado 

à causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC. Havendo sucumbência 

recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora 

arbitrados, ficando a parte ré, vencida na maior parte, responsável pelo 

pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) e a parte autora pelo 

pagamento de 30% (trinta por cento).No entanto, tais exigência fica 

suspensa à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez 

defiro os benefícios da justiça gratuita. P. R. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 387265 Nr: 3481-60.2015.811.0002

 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: ADYLAINE EMANOELLE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, revogo todos os efeitos da tutela 

deferida na decisão inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00, 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. A execução 

da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332825 Nr: 1509-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: felipe gazola vieira marques 

- OAB:317.407, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Vistos etc.(...) remetam-se os autos ao Contador Judicial para elaboração 

exato do cálculo da dívida, bem assim dos honorários sucumbenciais 

arbitrados, observando o acórdão de fls. 140/146. Da conta do valor 

principalR$ 10.000,00 incidindo correção monetária a partir do arbitramento 

(26.01.2016 – data do acórdão) e juros a partir do evento danoso 

(13.02.2013 – fls. 20) até a data do pagamento espontâneo realizado pelo 

devedor após a publicação da decisão definitiva (R$ 9.684,82 – 

01.03.2016). Dessa conta, reduzirá também o valor do depósito de fls. 

131, o qual, quando da sua liberação, encontrava-se atualizado em R$ 

6.992,73. Dos honorários sucumbenciaisOs honorários foram arbitrados 

na proporção de 20% do valor da condenação (R$10.000,00), devendo 

incidir correção monetária a partir da sua fixação (26.01.2016) até a data 

do efetivo pagamento (01.03.2016).Consigno que não incidirá juros de 

mora, haja vista que são devidos somente após a intimação do devedor ao 

pagamento, o que não houve no presente caso, posto que não fora 

recebido o cumprimento de sentença de fls. 152/153. (...) Com o cálculos 

nos autos, intimem-se as partes para manifestação, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias. Cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297946 Nr: 18433-49.2012.811.0002

 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: ALICE DE SOUZA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA ORLANDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO, MAMEDE LINO DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida às fls. 58/60 

já transitou em julgado, conforme certidão de fl. 63.

Intimada para se manifestar quanto ao ofício encaminhado pelo 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá a autora quedou-se inerte (fl. 71) e tentada sua 

intimação pessoal esta restou infrutífera (fl. 74).

Sendo assim, considerando que inexiste pedido de cumprimento de 

sentença, ARQUIVEM-SE OS AUTOS com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 372924 Nr: 21507-43.2014.811.0002

 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: JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

AMPARO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos etc.

A requerida AMPARO/MT, ora embargante, opôs os presentes Embargos 

Declaratórios (fls. 183/188) por não se conformar com a sentença de fls. 

176/179; a qual julgou parcialmente procedente a ação.

Alega que, a sentença objurgada é omissa, pois alega que não há que se 

falar em dano material, pois a requerida, ora embargante, não foi 

oportunizada a refazer o serviço.

Pretende que aos embargos sejam atribuídos os efeitos infringentes e que 

a sentença seja reformada.

A parte embargada apresentou manifestação às fls. 196/198.

Os embargos são tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo 

previsto no art. 1.023 do CPC, conforme certidão de fl. 199.

É o breve relatório. Decido.

Os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

 A parte embargante deseja que este juízo reforme a sentença proferida à 

fls. 176/179 para que os danos materiais sejam afastados.

Denota-se dos autos que a sentença foi devidamente fundamentada 

quanto ao reconhecimento do dano material pleiteado, logo, caberia ao 

embargante opor o recurso cabível, uma vez que pretende ver a sentença 

reformada.

Vejamos entendimento do STJ:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos de 

declaração, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os 

embargos declaratórios são apelos de integração não de substituição" 

(STJ, 1ª Turma, REsp. 15.774-0-SP- Embargos de Declaração, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, j. em 25/10/93, não conheceram v.u., DJU 

22/11/93, P.

 Ademais, os Embargos de declaração não constituem recurso idôneo 

para corrigir os fundamentos de uma decisão, que devem ser corrigidos, 

se for o caso, através do recurso adequado.

Sendo assim, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos 

termos supracitados, mantendo-se a sentença de fl. 176/179 incólume.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 293877 Nr: 13905-69.2012.811.0002

 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: ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.321

 Intimo as partes para manifestarem acerca dos extratos juntados, 

conforme decisão de fls. 220, no prazo de 10 (dez)dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 333117 Nr: 1751-48.2014.811.0002

 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: NADIA SOCORRO UNTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico que, a Sra. Perita manifestou aceitando sua nomeação, bem 

como, de seus honorários. Diante disso, intimo as partes para 

manifestarem de acordo com o despacho de fls. 85/86, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 307646 Nr: 3579-16.2013.811.0002

 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: JOSE DUARTE AMORIM NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilber Norio Ohara - OAB:MT 

8.261

 Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse o pagamento voluntário 

pelo requerido, conforme preleciona a decisão de fls. 285. Em sendo 

assim, promovo a intimação da parte executada para que impugne o valor 

requisitado. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342096 Nr: 9602-41.2014.811.0002

 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: JOICE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 79/83, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

tendo a parte autora requerido concordado com os valores, postulando 

pelo levantamento do dinheiro (fls. 95/96), proceda à transferência do 

valor depositado judicialmente na conta única para a conta bancária 

indicada pelo advogado.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, do CPC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344733 Nr: 11707-88.2014.811.0002

 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: JANETE FERREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 83/85, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora requerido o levantamento do dinheiro (fls. 88/89), proceda à 

transferência do valor depositado judicialmente na conta única para a 

conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, do CPC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 293534 Nr: 13528-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO DE ARAUJO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONIBERG DE FRANÇA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:OAB/MT 6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258-MT

 Vistos.

Considerando o teor do petitório de fls. 363/373, em que a parte autora 

pugna pela reconsideração da decisão que revogou a liminar de 

reintegração de posse, bem assim o disposto no art. artigo 9º do CPC, 

segundo o qual não se proferirá decisão contra uma das partes sem que 

ela seja previamente ouvida, faz-se pertinente a intimação do requerido 

para se manifestar quanto aos e pedidos e documentos juntados pelo 

requerente.

Destarte, intime-se o requerido para, querendo, manifestar quanto ao 

pedido de reconsideração apresentado pelo autor, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 235266 Nr: 15206-56.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING AARREND. MERCANTIL S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Revisional de Contrato c/c 

Indenização por Danos Morais, decorrente de contratado bancário de 

arrendamento mercantil.

Desta feita, não subsiste competência deste juízo, e considerando que a 

Resolução nº 001/2015/TP, datada de 29 de janeiro de 2015, alterou a 

competência da 5ª Vara Criminal desta Comarca, para processar e julgar 

os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito.

Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos encaminhados 

ao Cartório Distribuidor, para que sejam redistribuídos para a Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca.

 Intimem-se e cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 411348 Nr: 17385-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA TEREZINHA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denota-se que o polo passivo foi alterado sem 

determinação deste juízo, haja vista que o despacho saneador indeferiu o 

referido pedido e frisou justamente a desnecessidade de alteração do polo 

passivo (fls. 122/124).

Verifica-se que foi certificado à fl. 158 que a parte requerida pugnou que 

as intimações ocorressem em nome de um advogado específico, o qual 

não foi devidamente intimado.

 Sendo assim, determino que se retifique o polo passivo da demanda para 

constar apenas a seguradora ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 

S/A.

No mais, ante a informações de ausência de intimação do advogado da 

parte ré, torno nula a decisão de fl. 148 que recebeu o cumprimento de 

sentença.

Expeça-se alvará para liberação do valor penhorado em favor da 

requerida ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A.

Após, intime-se a parte autora, ora apelada pra apresentar contrarrazões 

e encaminhem-se os autos ao e. TJMT para análise do referido recurso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 221363 Nr: 1606-65.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.(...) Em assim sendo, diante das divergências dos cálculos, 

necessário se faz nova remessa ao Contador Judicial. Deverá o servidor 

elaborar a estimativa do principal, arbitrado no Acórdão de fls. 151/156, no 

valor de R$ 7.000,00 + 15% (honorários advocatícios), incidindo juros de 

mora a partir do evento danoso (09.08.2007) e correção monetária a partir 

do arbitramento (14.01.2010), até a data do depósito judicial, que se deu 

em 07.08.2012 (fls. 260).Caso haja valor devedor remanescente, deverá 

ser também atualizado até a data do cálculo, acrescido de multa de 10% + 

10% honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.Com a 

estimativa nos autos, intimem-se as partes para querendo se 

manifestarem acerca do laudo. Prazo: 10 dias. Com ou sem manifestação, 

o que deverá ser certificado, conclusos para as deliberações pertinentes. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268084 Nr: 15613-91.2011.811.0002

 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): LUIZ CARLOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 13 DE FEVEREIRO 

DE 2018 ÀS 15H30MIN.Intime-se a parte autora para apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias antes da data assinalada para 

realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). A 

intimação das testemunhas arroladas nos autos pela parte autora deverá 

ser providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC.EXPEÇA-SE mandado para intimação 

pessoal da parte requerida, observando o endereço informado na 

contestação (fl. 64), haja vista o deferimento do depoimento pessoal 

deste, consignando a advertência de que deverá comparecer à audiência 

de instrução e julgamento, sendo presumidos confessados os fatos 

alegados caso não compareça ou comparecendo, se recuse a depor, 

mediante a aplicação da pena de confissão, conforme previsão do artigo 

385, §1º do CPC.Registro que a parte requerida arrolou testemunhas à fl. 

72 e tendo em vista que é assistida pela Defensoria Pública as 

testemunhas arroladas deverão ser intimadas pela via judicial (art. 455, § 

4º, IV, CPC).Por fim, determino que a secretaria promova a alteração da 

capa dos autos e do Sistema Apolo para fazer constar no polo passivo 

apenas Eunice Rodrigues de Morais, ora ocupante do bem 

reivindicado.Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268072 Nr: 15571-42.2011.811.0002

 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): SILVALDO SABINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 

487, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o faço para determinar 

que a parte autora seja imitida na posse do LOTE 39 descrito na inicial, 

localizado no Residencial São Carlos, conforme certidão e matrícula de fls. 

15/22.Expeça-se mandado de imissão na posse em favor do Espólio de 

Carlos Wilheim Tomess.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e, tendo em vista o valor ínfimo atribuído ao valor da 

causa, por apreciação equitativa arbitro os honorários advocatícios no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o zelo do profissional; a 

natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, 

nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 228288 Nr: 8465-97.2009.811.0002

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: AUTO POSTO MONTANHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINUSFIBRA INDUSTRIAL M. E. LTDA, BANCO 

BRADESCO S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, Fábio Arthur da Rocha Capilé - OAB:6.187 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Certifico que INTIMO a parte Autora para manifestar acerca dos ofícios 

recebidos de fls. 112,114, e sobre a Correspondência devolvida no prazo 

de 05 (CINCO) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395154 Nr: 8521-23.2015.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: WELLINGTON DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:8328-E, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI - OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito 

com fulcro no art. 487, I, do Código Processo Civil.Pela sucumbência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos 

do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita (fls. 22).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.P. I e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 248607 Nr: 8204-98.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DEOTTI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FERREIRA GOMES DE 

MIRANDA(GILEADE REFEIÇÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a autora para manifestar no prazo de 05 (cinco)dias acerca do 

mandado devolvido, vez que fora recebido por outrem e não pela 

requerida. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 97532 Nr: 6906-13.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL BENEDITO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Bastian Fagundes - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANILO GUSMÃO P. DUARTE - OAB:OAB-MT 8086

 Vistos etc.(...) Diante de todo o exposto, determino: 1 – Proceda ao 

cadastramento dos patronos da parte devedora, conforme requerido 

através da petição de fls. 282/283.2 – Após, proceda a intimação da parte 

executada acerca das decisões de fls. 294 e 296, bem assim desta 

decisão, republicando os respectivos despachos.3 – Nos termos do art. 

854, § 5º, do CPC, converto a indisponibilidade em penhora e transfiro o 

montante penhorado para a Conta única.4 – Cumpra-se, com as 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 284954 Nr: 3995-18.2012.811.0002

 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: LUCIA ORNELAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & MENACHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT, DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - 

OAB:24392/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico , que haja vista o decurso do prazo sem a manifestação da parte 

para os atos e diligências que lhe competem, ,impulsiono estes autos a 

Expedição de Documento para que a requerente seja intimada 

pessoalmente, a fim de providenciar em 5 (cinco) dias, o andamento do 

feito sob pena de extinção e arquivamento. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 231831 Nr: 11953-60.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORI EDSON DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO, VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178, ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - OAB:9.178/-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A, JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - 

OAB:163.613

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr ARY 

ANTONIO FERREIRA DE PINHO, fora do prazo legal, em sendo assim, 

impulsiono estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça 

Eletrônico, com intimação ao mencionado advogado para providenciar a 

devolução do processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 242179 Nr: 3401-72.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE DE MELO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITROEN, VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018, Tatiane Carla Gomes de Castro - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA APARECIDA 

SANCHES VICENTE - OAB:MT-6485, LUCIANA GOULART PENTEADO - 

OAB:

 Intimação às partes para se manifestarem, no prazo de 10 dias, sobre a 

juntada de fls. 339/342. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 411427 Nr: 17435-76.2015.811.0002

 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: ELIZABETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 104, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de fls. 100/103.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 109/110).

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 286480 Nr: 6231-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDGERO MARTINS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 
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FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido inicial, e declaro 

extinta a obrigação no tocante ao débito no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais), confirmando a liminar deferida para todos os efeitos legais. 

Em consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Oficie-se ao 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, para que promova a 

baixa definitiva do protesto da nota promissória no valor de R$ 25,00, 

emitida em nome do autor.Condeno a parte requerida a pagar as custas e 

despesas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme art. 20, § 8º, do CPC, todavia, 

fica suspensa sua exigibilidade, face ser beneficiário da justiça 

gratuita.Transitada em julgado, determino o levantamento da quantia 

depositada em favor do requerido, contudo, por encontrar-se em lugar 

incerto, arquivem-se os autos, ficando à disposição do réu os valores 

depositados nos autos.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395158 Nr: 8525-60.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:8328-E, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI - OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito 

com fulcro no art. 487, I, do Código Processo Civil.Pela sucumbência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos 

do artigo 98, §3º, do NCPC, haja vista que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita (fls. 41).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.P. I e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 383510 Nr: 1077-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RODRIGUES BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Desentranhe-se o pedido de alvará judicial e os documentos que o 

acompanham postulado pela viúva do autor (fls. 95/100), entregando ao 

seu subscritor, para as providências que entender pertinente, haja vista 

não ser a via adequada para requerimento de levantamento de dinheiro em 

conta de pessoa falecida.

 Após, arquivem-se novamente os autos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 231831 Nr: 11953-60.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORI EDSON DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO, VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178, ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - OAB:9.178/-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A, JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - 

OAB:163.613

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr ANTONIO 

FERREIRA DA PINHO , fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452384 Nr: 12953-51.2016.811.0002

 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: ALVANIR JOSE DELAZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 128/129, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, tendo a parte autora requerido concordado com os valores, 

postulando pelo levantamento do dinheiro (fls. 137/138), proceda à 

transferência do valor depositado judicialmente na conta única para a 

conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se a parte autora pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, do 

CPC, acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 236149 Nr: 16050-06.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DALLA LIBERA, NDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA RONDONÓPOLIS LTDA, PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5171, Antonio Caetano Simão - OAB:9027-B, ELZA MADALENA 

PALMA SIMÃO - OAB:8149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A. DE VITTO 

JUNIOR - OAB:4838-A/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A MT

 Vistos etc.

A parte autora foi intimada a trazer os documentos referidos na cota 

ministerial, a fim de proceder a transferência do dinheiro depositado no 

processo, na monta de R$ 90.290,74, para a conta da menor/autora, 

contudo, decorreu o prazo, permanecendo silente.

Considerando que encontra-se pendente somente a liberação da referida 

verba para arquivamento do processo, abra-se nova vista ao Ministério 

Público para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 285294 Nr: 4360-72.2012.811.0002

 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: PERFIMAT - PERFILADOS MATO GROSSO LTDA, JOSE 

CARLOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARRENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB(MT)1

 Vistos etc.

Ainda na 2ª Instância, as partes transigiram, requerendo a homologação 
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do ajuste, bem como a extinção do processo (fls. 245/246), tendo sido 

homologado às fls. 249.

 Assim, considerando que a parte executada informa que quitou 

integralmente o débito, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, julgo 

extinto o presente processo.

 Custas e honorários nos termos ajustados.

 Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

?:>

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296315 Nr: 16626-91.2012.811.0002

 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: JAIME OSMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S. A . SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINACEIROS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:348.297 -OAB/SP, PATRICIA FREYER - OAB:348.302 OAB/SP, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Jaime Osmar Rodrigues ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em 

face do Ativos S/A e Banco do Brasil S/A, todos qualificados, pelos fatos 

e fundamentos de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, o requerente e o requerido Banco do Brasil S/A 

firmaram acordo judicial, conforme informado às fls. 360/361, pugnando 

pela extinção do processo com relação a esse requerido.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre o autor e o 

Banco do Brasil S/A versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, tendo 

a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com relação ao Banco do Brasil S/A, com resolução de mérito, na forma 

do art. 487, III, “b”, do CPC.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo com 

relação ao referido requerido, procedendo as anotações necessárias, 

principalmente na capa dos autos.

P. I. e Cumpra-se.

Pois bem. O feito continua com a tramitação normal com relação a Ativos 

S/A, pelo que procedo as seguintes deliberações:

 1 - Dando continuidade na marcha processual, intime-se a parte autora 

para, querendo, ofertar impugnação à contestação apresentada pela 

Ativos S/A. Prazo: 15 dias.

 2 - Sem prejuízo da determinação supra, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 3 - Designo audiência de conciliação para o dia 13 de novembro de 2018, 

às 17h20min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

4 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320087 Nr: 16458-55.2013.811.0002

 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: ROSIVALDO DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 

9.405, ISABELLY FORTUNATO - OAB:21.705-B, MARIA JOSE LEAO - 

OAB:5031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

1 - Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 

única para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 211, eis que 

incontroverso.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do Prov. nº 16/2011-CGJ, 

acerca da transferência efetuada.

2 - Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente 

do débito, requerendo a execução da sentença (fls. 211/212), intime-se a 

parte executada para que efetue o pagamento do valor restante, com as 

cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 523, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor cobrado, nos 

termos do art. 523. § 1º, NCPC.

 3 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 4 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 437585 Nr: 5446-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARLOS DA SILVA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, Julgo 

Improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito com 

fulcro no art. 487, I, do CPC.Pela sucumbência, condeno a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da ação; tendo 

em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e 

o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Tais exigências, 

no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja 

vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 18).Expeça-se 

alvará para levantamento do valor depositado pela seguradora para 

realização da prova pericial (fls. 76/77). Certificado o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 3056 Nr: 685-34.1994.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO SOARES EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LONGINO CAMPOS E OUTRO, MANOEL 

DE FRANÇA NETO, DALVA NUNES REGO, MARIA ALVES DE FRANÇA, 

JOSÉ BATISTA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 329/330, pelo que passo a 

apreciá-la, procedendo as seguintes deliberações:

 1 – Exclua do polo passivo da presente demanda o devedor José Batista 

Rego, conforme determinação de fls. 278.

2 – Cumpra-se o item “3” da decisão de fls. 327, cadastrando a respectiva 

advogada.

 3 - Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo 

credor, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BacenJud, determinando o bloqueio ‘online’ de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 411.218,38 – 

CPFs: 187.099.235-00; 074.803.691-15 e 171.167.161-49 e 
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074.803.691-15).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320320 Nr: 16707-06.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALDO GRIGORIO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:OAB/MT12.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:OAB/MT 

14.970, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950

 Intimar a parte requerida para apresentar o comprovante de recolhimento 

de custas e taxas judiciais referentes a distribuição de carta precatória, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370980 Nr: 20144-21.2014.811.0002

 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: RECAPADORA DE PNEUS FLEX LTDA-EPP, ENIO 

ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA, LENOIR 

FELIPE BACHINSKI, IVANI ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: miguel juarez romeiro zaim - 

OAB:4656, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:MT 4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Certifico que conforme substalecimento juntado às fls. 334, foi procedida 

alteração do cadastro destes autos a fim de incluir o advogado 

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA como representante da parte 

requerida, bem como, encaminho nova intimação da decisão de fls. 348 

para intimação do polo passivo, nos seguintes termos:"Vistos. Em que 

peso o feito encontra-se em fase de saneamento, verifica-se que a 

presente ação tramitou pelo rito comum do CPC/73 e não foi oportunizado 

às partes participarem da audiência preliminar.Ademais, aportou-se às fls. 

313/314 petição em que requer a designação de audiência de conciliação 

em data a ser determinada por este douto juízo.Sendo assim, vislumbrando 

a possibilidade de acordo entre as partes e diante da nova sistemática 

processual, a qual privilegia a autocomposição (art. 334 do CPC), e 

considerando que a conciliação/mediação é instrumento efetivo de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de outubro de 2018, às 16h40, ficando desde já 

as partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Sem 

prejuízo, especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 241471 Nr: 2680-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACINÉIA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE - SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HEIDGGER DA SILVA - 

OAB:10409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LOPES FERRAZ - 

OAB:148100/SP, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 Certifico que , conforme decisão de fls. 685, promovo a intimação da 

parte exequente para que requeira no prazo de 10 dias o que se entender 

de direito. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 323619 Nr: 20012-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SILVA, CASSIA CILENE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO GOMES DA SILVA, 

ANTONIO MARCOS DE ARRUDA GOMES, EDSON AUGUSTO DOS 

SANTOS, CELSO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:OAB/MT 14.146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 80. Via de consequência, cancelo a audiência do 

dia 27.09.2018, e redesigno o ato para o dia 08 de novembro de 2018, às 

14h00min.

Intime-se e cumpra-se, nos exatos termos da decisão de fls. 78

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 381602 Nr: 27956-17.2014.811.0002

 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: EDAGAR PATRIL GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 264509 Nr: 4005-96.2011.811.0002

 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: ADEMIR JOSE BERTI, BERTI E FERREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL COUTO DE MENEZES - 

OAB:8.465, VIVIANE LIMA - OAB:5299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:MT 4.834

 Intimo às partes para se manifestrem sobre a juntada de requerimentos 

periciais cujas fls. são 357/359. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 287091 Nr: 6378-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DIAS BARBOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVALINA MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, 

BENEDITO TEODORO TEIXEIRA, JURANDIR RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9203

 Intime-se a parte a autora a trazer aos autos endereço atualizado do 

confinante Jurandir Rodrigues de Almeida, para a devida citação, no prazo 

de 10 (dez) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 3056 Nr: 685-34.1994.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO SOARES EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LONGINO CAMPOS E OUTRO, MANOEL 

DE FRANÇA NETO, DALVA NUNES REGO, MARIA ALVES DE FRANÇA, 

JOSÉ BATISTA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 440,62 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado JOSÉ BATISTA 

DO REGO, e de R$ 31,72 em nome da devedora DALVA NUNES REGO, 

quantia essa insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 

411.218,38, mas que não deve ser de todo desprezada, de modo que 

mantenho sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, INTIME-SE 

PESSOALMENTE os referidos executados, eis que não possuem 

advogado constituído nos autos (art. 854, §2º, NCPC), podendo aqueles 

suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do NCPC.

3 – No mais, intime-se o credor a indicar outros bens do devedor passíveis 

de penhora ou requerer o que entender de direito, visando dar seguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 348704 Nr: 14839-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P. DE SOUZA NETO ME, WANDERLEI 

BENEVIDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 104, após 

esgotadas todas as vias administrativas na busca de bens do devedor 

passíveis de penhora, expedi ofício eletrônico ao DENATRAN e à Receita 

Federal, constatando-se, respectivamente, que o devedor não possui 

veículos em seu nome, bem assim que não entregou declaração à RFB 

nos últimos 03 (três) últimos 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410256 Nr: 16761-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL POMPEU DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 43).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do NCPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC).

 PROCEDAM-SE ÀS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007624-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

SERASA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007624-70.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE MARQUES DA SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA, 

SERASA S/A. Vistos. Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais 

com Liminar Inaldita Altera Parte por Inscrição sem Prévia Notificação, 

proposta por JOSE MARQUES DA SILVA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A. e SERASA S/A. Aduz que, é pessoa idônea e ficou surpreso 

com a notícia da negativação do seu nome, ao tentar fazer um empréstimo 

junto ao banco. Convicto de não possuir qualquer dívida que justificasse 

tal restrição de crédito, realizou consulta e constatou que seu nome 

constava inserido no sistema Serasa. Ao procurar o Banco requerido, 

com quem não tem qualquer relação, foi informado que a restrição decorre 

do fato de ser fiador em contrato de abertura de crédito de uma empresa. 

Afirma que, vem sendo cobrado pelo Banco requerido praticamente todos 

os dias, nenhum comunicado de restrição de crédito foi lhe encaminhado 

ao seu endereço e a cobrança indevida tem-lhe causado situação 

vexaminosa. Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência para 

determinar que os requeridos excluam, no prazo de 5 (cinco) dias, seu 

nome dos órgãos de restrição SPC/SERASA, sob pena de multa. Pede a 

inversão do ônus da prova e a concessão da assistência judiciária 

gratuita. É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos 

do art. 300 do CPC, 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. Visa o autor a retirada do seu nome 

dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que não foi 

previamente notificado da inclusão do seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito. Da apreciação dos autos verifica-se que os 

requisitos supramencionados restaram evidentes no caso, uma vez que 

restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a 

parte caso tenha que aguardar o término da demanda para ter seus dados 

excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Neste diapasão, são 

funestos os efeitos de ter o nome negativado nos cadastros de proteção 

ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo de receber novos 
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talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E 

viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo quase 

impossível. Ainda, quanto à necessidade de ser previamente informado da 

inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito, colaciono 

o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL - 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - RETIRADA DO 

NOME DA PARTE DOS REGISTROS DO SPC E SERASA - POSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DA INCLUSÃO - RECURSO PROVIDO. Nos 

termos do art. 43, § 2º, do CDC, a inclusão do consumidor nos registros 

dos órgãos de proteção ao crédito, pressupõe a competente notificação. 

A ausência desta implica, necessariamente, na exclusão do nome do 

interessado. Precedente do STJ.” (AI 53999/2007, DES. DONATO 

FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 12/09/2007, Publicado no DJE 17/10/2007) Já a probabilidade do direito 

restou evidenciada na documentação acostada à exordial, indicando a 

inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito por 

dívida que afirma desconhecer. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza 

jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que 

presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que os requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam 

com a exclusão do nome e dados do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor 

da causa. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, 

do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, pois evidenciada a 

relação consumerista e a hipossuficiência do autor em relação à parte ré, 

determino que o réu no prazo da defesa, junte o contrato que deu origem 

na dívida em discussão. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 27 de novembro de 2018, às 15h40, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 29 de agosto de 

2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008448-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JOSE MARIALVA (ADVOGADO(A))

ENILDES BENEDITA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008448-29.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ENILDES BENEDITA DE MORAES RÉU: OMAR RODRIGUES DE 

ALMEIDA Vistos. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não 

indica todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do 

CPC, haja vista que não foi informado o endereço da autora nem o 

endereço eletrônico das partes. Ademais, quando a ação versar sobre 

direitos reais imobiliários, é requisito fundamental, quando a parte é 

casada, a apresentação da outorga uxória/marital, conforme dispõe art. 

73, do CPC, sob pena de nulidade processual (art. 74, parágrafo único, 

CPC). Demais disso, verifica-se que a autora indica no polo passivo o 

Espólio de Osmar Rodrigues de Almeida, contudo menciona nem comprova 

que este faleceu, também não indicou seu inventariante. Ainda, consta na 

matrícula dos imóveis que o proprietário era casado em regime de 

comunhão de bens, de forma que seu cônjuge também deve integrar o 

polo passivo da ação. Por fim, têm-se que o documento juntado pela 

autora como sendo a planta do imóvel, trata-se de mera foto aérea da 

região, sem sequer destacar quais são os imóveis que pretende usucapir, 

de modo que não pose ser considerado o memorial descritivo do imóvel; 

Assim sendo, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial. 1) - Informar seu endereço e endereço eletrônico 

das partes; 2) - Juntar outorga uxória, nos termos do artigo 73, do CPC, ou 

incluir o cônjuge no polo passivo ativo da ação; 3) Comprovar o óbito de 

Osmar Rodrigues de Almeida e/ou indicar que é o inventariante do seu 

espólio. 4) Incluir a cônjuge do requerido no polo passivo da ação. 5) 

Juntar a planta do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de 

responsabilidade técnica) do profissional que assina, Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 24 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008166-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

MARGARETE VANESSA RUBEL (AUTOR(A))

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008166-88.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARGARETE VANESSA RUBEL RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Tendo em vista que a 

decisão proferida foi omissa quanto ao prazo para que a requerida 

proceda o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, retifico-a 

em parte para constar o prazo de 24horas. Destarte, altero a parte 

dispositiva da decisão de id. 15376841, para constar o seguinte: “Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a 

empresa ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica à Unidade 

Consumidora de n. 6/917874-0, em razão dos débitos anteriores a 

fevereiro de 2018, no prazo de 24horas, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais) até o limite do valor da causa.” Permanecem 

inalterados os demais termos da referida decisão. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 24 de setembro de 18. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008655-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

G. H. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES LAVIOLA OAB - 034.605.781-73 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (RÉU)

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: 1008655-28.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): GUSTAVO HENRIQUE SANTOS LAVIOLA REPRESENTANTE: 

THIAGO GOMES LAVIOLA RÉU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA 

INTERNACIONAL S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifico que o 

requerente não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 

319 do CPC, haja vista que não informou os endereços eletrônicos das 

partes. Ademais, não foi determinado o valor do pedido de indenização por 

danos morais, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é 

obrigatório, devendo o autor na sua petição atribuir à causa o valor 

preciso do ressarcimento pecuniário do dano moral pretendido, sendo, 

portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de condenação ou 

apenas sugerir o arbitramento mínimo. Por fim, nota-se que o requerente 
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pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida 

autorize a realização de cirurgia, contudo, embora informe ser conveniado 

ao plano de saúde da requerida, não juntou qualquer documento hábil a 

provar o vínculo contratual com esta. Ante o exposto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. 

Informar os endereços eletrônicos das partes, caso possuam; 2. Informar 

o valor pretendido a título de dano moral, atualizando o valor atribuído à 

causa; 3. Trazer aos autos comprovação de que possui vínculo contratual 

com a requerida. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o necessário, e dê vista ao Ministério Público. Após, façam 

os autos imediatamente conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 24 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001546-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GERSON MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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: 1001546-31.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): GERSON MARQUES DA SILVA 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 o advogado da parte autora pugnou pela juntada da 

avaliação médica realizada (fls. 6143431). Da análise dos autos 

constata-se que requerida protocolou a contestação duas vezes (id. 

6771765 e 6771883). Assim, para se evitar tumulto processual, determino 

a exclusão da peça defensiva protocolada por último. No mais, o autor 

apresentou impugnação à contestação, id. 9216838. Destarte, passo ao 

saneamento do feito. I – Da ausência de requerimento Administrativo, falta 

de interesse de agir. 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 o autor juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 3255622). 

Ademais, embora o requerimento administrativo tenha sido posterior à 

propositura da ação, 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. II – Da ausência de comprovação de entrega da 

documentação. Aduz que, a fim de justificar o seu pedido a autora junta 

petição com o protocolo de recebimento, contudo não comprovou que 

juntou os documento necessários à regulação do sinistro administrativo. 

Assim, pleiteia seja a autora intimada a comparecer à Porto Seguro de 

posse da documentação para que proceda a regulação administrativa do 

sinistro, suspendendo o processo pelo prazo de 60 dias. Não merece 

prosperar a preliminar e/ou requerimento formulado pela requerida. Isso 

porque, o autor comprovou ter realizado o requerimento administrativo 

junto à requerida, de modo que incumbia a requerida comprovar que o 

requerente não juntou os documentos necessários à regulação do 

sinistro, alistando-os. Contudo, a requerida apenas alega que não foram 

juntados os documentos essenciais a regulação do sinistro sem sequer 

relacionar quais faltaram. Ademais, à vista da interposição da presente 

ação, instruída com os documentos necessários à regulação do sinistro, e 

considerando que já foi realizada a avaliação médica, a suspensão do 

processo apenas retardaria desnecessariamente o feito, o que não se 

admite. III - 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. IV – Carência da ação – Boletim de Ocorrência 

sem Validade – Não Averiguação dos fatos. Sustenta que o boletim de 

ocorrência acostado nos autos pelo autor não permite a comprovação 

efetiva da existência do acidente de trânsito informado, pois é documento 

unilateral, não foi produzido pela autoridade policial competente e foi 

elaborado mais de um ano e quatro meses após o sinistro, impedindo 

assim a averiguação dos fatos, motivo pelo qual não há meios para que se 

possa concluir que as lesões alegadas são decorrentes do acidente em 

tela. Razão não assiste à requerida, haja vista que o Boletim de 

Ocorrência foi registrado por terceira pessoa, Gabriela Patrícia de Oliveira 

(id. 1694591), e o Boletim de Atendimento acostado aos autos (id. 

1694606), corrobora com os fatos narrados no Boletim de Ocorrência. 

Ante o 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. Defiro o requerimento para que seja juntado 

nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 24 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000365-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE TENORIO (REQUERENTE)

AYRTON CAMPOS MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

ANTONIO CLETO GOMES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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 SENTENÇA Processo: 1000365-24.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DAYANE TENORIO REQUERIDO: VIACAO MOTTA LIMITADA 

Vistos etc. Lenyel Henrique Tenório de Barros, representada por sua 

genitora Dayane Tenório, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais em face de Viação Motta Ltda, todos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, a 

autora e empresa requerida firmaram acordo (Id. 13286504), pugnando 

por sua homologação, bem assim a extinção do processo. No Id. 

13519480, a requerida trouxe aos autos comprovação do depósito do 

dinheiro. Cota ministerial no Id. 13681466. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, em consonância com o parecer ministerial, homologo por sentença 

o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Honorários nos termos pactuados. 

Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e 

Cumpra-se. Várzea Grande, 24 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000872-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 SENTENÇA Processo: 1000872-19.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA PAULA DE SOUZA ALVES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por ANA PAULA DE 

SOUZA ALVES contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos 

fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que, no dia 24 

de Agosto de 2016, por volta das 17 horas, a filha da requerente foi vítima 

de atropelamento que levou à sua morte. Afirma que, solicitou o seguro 

DPVAT na via administrativa, contudo decorrido o prazo de 90 (noventa) 

dias a requerida não realizou o pagamento da indenização. Assim, requer 

a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) devidamente corrigido e acrescido de juros. 

Pede os benefícios da justiça gratuita. A inicial foi recebida, deferindo-se a 

gratuidade da justiça à autora (id. 6719322). Designada audiência de 

conciliação, esta restou infrutífera (id. 8139072). Aportou-se aos autos a 

contestação (id. 8691172). Por sua vez, a requerente apresentou 

impugnação à contestação, id. 9058184. Certificada a tempestividade das 

peças apresentadas, vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento 

e Decido I – Do julgamento antecipado da lide. Em análise dos autos, 

verifico que o feito não necessita de dilação probatória, pois os fatos e 

direitos alegados tratam-se de matéria de direito que pode ser provada 

documentalmente. Ademais, as provas contidas no caderno processual 

são suficientes para a compreensão e para a resolução da demanda, de 

modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser 

julgada antecipadamente (art. 355, I, CPC). Deste modo, com fulcro no art. 

355, I do CPC procedo ao julgamento antecipado da lide. II - Das 

preliminares. Passo à análise dos temas levantados pela seguradora ré. II 

– 1. Da Regulação administrativa. Verbera que o requerimento 

administrativo da autora fora cancelado em razão de irregularidade, pois a 

documentação foi entregue por intermediário que não foi devidamente 

constituído, pois não juntou procuração. Ainda, a assinatura constante no 

documento diverge da identidade. Assim, requer a intimação da autora 

para que junte cópia dos documentos autenticados, bem como procuração 

com firma reconhecida em cartório. Sem razão a requerida. Primeiro, não 

consta no requerimento administrativo, cuja cópia foi juntada pela própria 

requerida, que terceiros tenham intermediado o requerimento na esfera 

administrativa (id. 8691183). Segundo, as cópias dos documentos 

juntados nos autos por advogado tem presunção de veracidade, sendo 

que a requerida não trouxe qualquer argumento e/ou evidencia capazes 

de desconstituí-los. Ademais, tendo em vista que o Boletim de acidente 

trata-se de documento público, havendo indício de fraude a própria 

requerida poderia ter solicitado cópia autenticada dos mencionados 

documentos perante a autoridade policial. Ainda, segundo relatou autora, a 

requerida enviou um auditor à sua residência para apurar a os fatos, de 

modo que caso tenha sido encontrado alguma irregularidade, esta teria 

sido devidamente registrada e informada nos autos. De tal modo, o 

deferimento do pleito, para que se oficie a Delegacia que registrou a 

ocorrência do sinistro e o hospital que prestaram os primeiros socorros a 

fim de que e afirme a autenticidade dos documentos juntados pela autora, 

apenas retardaria desnecessariamente o feito indo de encontro com os 

princípios da economia e celeridade processual. Terceiro, a autora não é 

analfabeta, não sendo necessário que a procuração seja outorgada por 

escritura pública, ainda o comparecimento pessoal da requerente a 

audiência de conciliação acompanhada do seu advogado extirpa 

quaisquer dúvidas quanto à regularidade da constituição do causídico. Por 

fim, a divergência nas assinaturas da autora é mínima, e não se mostra 

capaz de suscitar sua falsidade. II – 2. Da ilegitimidade “ad causam” da 

parte no polo ativo da demanda. Sustenta que, não restou demonstrada a 

qualidade da autora de única herdeira da vítima para pleitear a verba 

indenizatória do Seguro DPVAT, pois o de cujos, poderia ter pai, uma vez 

que a certidão de óbito é baseada exclusivamente nas palavras do 

declarante. Da análise da documentação juntada aos autos denota-se que 

a filha da autora, vítima fatal de acidente de trânsito, não possui o nome do 

pai no assento de nascimento nem na certidão de óbito, e segundo 

informou a mãe o genitor é desconhecido. Logo, inexistindo evidencia de 

que a infante possuía pai conhecido, sua genitora é legitima para figurar 

no polo ativo da demanda com única herdeira da falecida. Ademais, não há 

previsão legal no sentido de impor ao beneficiário a prova de ser o único 

herdeiro como requisito para que as seguradoras cumpram com a 

obrigação de indenizar o seguro DPVAT. Consequentemente, o ônus da 

prova em contrário de que existem outros herdeiros do falecido será da 

seguradora e não da autora. E, como a demandada não conseguiu de 

desincumbir de tal encargo, não há que se falar em ilegitimidade ativa. 

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM 

CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM 

CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA 

VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE 

AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS 

HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS 

AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO 

DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO 

DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação 

de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente 

realizada em contestação pela parte ré. Não compete ao juízo diligenciar 

junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a 

existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas 

contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer 

suposições. Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão 

pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que 

receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à 

seguradora. Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de 

demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não 

cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer 

há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes 

para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a 

alegação de ausência de nexo de causalidade.” (Ap 17401/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) (negritei). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA 

- UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

ÚNICOS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO 

IMPROVIDO.1.Comprovada a existência da união estável entre a parte 

autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a 

indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto 

representando os filhos menores que lhes são comuns.2.Para pleitear a 

indenização do seguro obrigatório DPVAT, não é necessária a 

comprovação da condição de único herdeiro da vítima.” (Ap 35603/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) (negritei) 

Logo, inexistindo na Lei n. 6.194 /74 o ônus da prova de que seja o 

beneficiário o único herdeiro para o efetivo cumprimento da obrigação de 

indenizar pelo Seguro DPVAT, não se cogita sobre a reserva da cota 

parte de eventual herdeiro ou ilegitimidade ativa da requerente. De tal 

modo, rejeito as preliminares suscitadas pela requerida. III – Do mérito. 

Sobre o mérito têm-se que o acidente de trânsito que vitimou a filha a 

autora restou devidamente comprovado pela documentação encartada 

aos autos. Destarte, o Boletim de Ocorrência narra que Juliana Helena de 

Souza Alves foi vítima de atropelamento no dia 24/08/2016, por volta das 

17horas, nas proximidades da Escola Municipal Maria da Graças. Consta 

ainda que, a vítima foi conduzida ao PSM de Várzea Grande e veio a óbito 

as 17:50h (id. 4817608). Além do documento acima mencionado, a autora 

também apresentou Laudo Pericial de Necropsia, no qual consta no 

histórico do óbito que Juliana Helena de Souza foi vítima de atropelamento, 

tendo sido socorrida e ido a óbito logo após o evento (Id. 4817626). Ainda, 

a certidão de óbito menciona que a causa da morte foi ‘tamponamento 

cardíaco, laceração cardíaca, trauma toráxica, atropelamento’ (Id. 4817470 

- Pág. 2). Com isso, não resta dúvida que os documentos juntados aos 

autos são suficientes para a comprovação do sinistro típico. Nesse passo, 

o inciso I do artigo 3º da Lei nº 6.194/74 deixa claro que nos casos de 

óbito a indenização deve ser fixada em seu valor integral, que 

corresponde a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos), quantia máxima 

prevista na Medida Provisória n. 340/2006, que veio a ser transformada na 

Lei n. 11.482/2007. Portanto, conjugando-se os documentos apresentados 
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nos autos e o disposto no artigo 4º, caput, da Lei 6.194/74 c/c artigo 792, 

do Código Civil, conclui-se que a autora faz jus ao recebimento da 

totalidade da indenização devida em caso de óbito, pois, ao que tudo 

indica, é a única herdeira da segurada, uma criança de 6 (seis) anos de 

idade, registrada apenas como o nome da mãe no assento de nascimento 

(id. 4817470 - Pág. 1). Sobre a correção monetária, em caso de 

pagamento a destempo, deve incidir a partir do evento danoso, enquanto 

os juros a partir da citação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito 

nos termos do art. 487, I, do CPC condeno a requerida SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. no pagamento em 

favor da autora ANA PAULA DE SOUZA ALVES, do valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), com correção monetária da propositura da 

ação, pelo INPC, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. 

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 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. Várzea Grande, 24 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007445-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SAUDE S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007445-39.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

BRADESCO SAUDE S/A RÉU: INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. 

B. LTDA. Vistos, etc. Em atenção ao pedido constante no id. 15447371, 

concedo o prazo de 15 dias à parte autora para cumprimento da decisão 

de id. 14992795. Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte autora 

para promover o andamento útil do feito, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007734-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JACIANE GONCALINA DE CAMPOS CURADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Arcelino Caldato (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007734-69.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JACIANE GONCALINA DE CAMPOS CURADO RÉU: JOÃO ARCELINO 

CALDATO Vistos. Determinado que a parte autora emendasse a inicial a 

fim de comprovar a injusta recusa da parte requerida em receber os 

valores que ora se pretende a consignação (Id. 15398913), essa se 

manifestou por meio do Id. 15405434, informando este juízo que os únicos 

comprovantes da recusa da parte requerida são conversas de whatsapp. 

Assim, tenho que a emenda não é satisfatória, uma vez que deixou a 

autora de juntar documentos idôneos à recusa da parte requerida em 

receber os valores, a fim de justificar a propositura da presente demanda, 

não bastando à singela alegação de que tentou manter contato via 

whatsapp, visto que não se pode afirmar que realmente as conversas 

seriam com o requerido, bem como não é meio legal para comprovar a 

recusa (o que pode ser feito por notificação extrajudicial). Posto isso, 

venha à parte autora, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, juntar nos 

autos documento hábil a comprovar a injusta recusa da parte requerida em 

receber os valores que ora se pretende a consignação, diante dos 

fundamentos supracitados, sob pena de indeferimento da inicial ante a 

manifesta falta de interesse de agir (art. 321, paragrafo único, CPC). 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005141-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI MAQUINAS LTDA (AUTOR(A))

DANILO HORA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.F DE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005141-04.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

RICCI MAQUINAS LTDA RÉU: A.F DE FARIAS Vistos etc., Por meio da 

petição de id. 15439156 a parte autora pugnou pela pesquisa de endereço 

do requerido junto ao BACENJUD, contudo tal pesquisa já foi realizada, 

conforme se observa do teor da decisão de id. 14441373, não tendo sido 

anexado os comprovantes de pesquisa, certamente por falha no sistema 

PJe. Assim, aproveito o ensejo para juntada dos comprovantes de 

pesquisa de endereço obtidos junto ao Bacenjud, Renajud e Infojud, cujos 

endereços localizados já foram percorridos na presente demanda. Deste 

modo, venha a parte autora manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, em especial, quanto a eventual interesse 

na citação, via edital, da parte contrária. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003410-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MULINARI (ADVOGADO(A))

INTERCEMENT BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003410-70.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

INTERCEMENT BRASIL S.A. EXECUTADO: MARAJOARA MATERIAL PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc. Defiro o pedido o pedido de id. 

15144609, razão pela qual realizei busca do endereço do executado junto 

ao Sistema INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados da Secretaria 

da Receita Federal, Sistema Renajud e Sistema Bacenjud, sendo que o 

endereço localizado é o mesmo constante nos autos, conforme extratos 

em anexo. Assim, venha a parte autora manifestar se possui interesse na 

citação via edital da executada ou indicar novo endereço para posterior 

expedição de mandado visando a citação da devedora. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002898-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002898-24.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT movida por Raimundo da Silva Pereira em 

desfavor Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Após o 

trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos autos e 
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informou o depósito do valor de R$ 2.404,45 (Id. 14967469). 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. 

15125612). 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. 14967469. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004404-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA BUENO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004404-98.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALEXANDRE DA SILVA BUENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Alexandre da Silva Bueno promove o 

presente cumprimento de sentença em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, visando recebimento da quantia imposta r. 

sentença prolatados nos autos. Após o trânsito em julgado da sentença a 

parte exequente pugnou pela intimação da parte executada para o 

pagamento do débito. Devidamente intimada a parte executada realizou o 

depósito da quantia de R$ 1.770,33 (id. 15173141), ao passo que o 

exequente manifestou concordância com o valor depositado em juízo e 

requereu a expedição de alvará em seu favor (id. 15185394). Após, os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto 

em virtude da satisfação do crédito, uma vez que o valor depositado no id. 

15173141serviu para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro 

extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo 

extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em 

julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se 

alvará em favor da parte autora e em seguida arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004701-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. L. E. S. (REQUERENTE)

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE LEITE MARTINS OAB - 486.692.451-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004701-08.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

MOISES ANDRADE LEITE E SILVA REPRESENTANTE: JUCINEIDE LEITE 

MARTINS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica; inexigibilidade de débito c/c 

indenização por danos morais e requerimento de tutela provisória 

promovida por M.L.E.S. representado por sua genitora Jucineide Leite 

Martins em desfavor de Claro S/A. Após a prolação da sentença nos 

autos a parte requerida informou o depósito da quantia imposta na 

condenação (Id. 14962686), sendo que a parte autora manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo e requereu a expedição de 

alvará em seu favor (Id. 15233394). Após vieram-me os autos 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 a 

parte requerida efetuou espontaneamente o pagamento do débito, 

conforme se observa no Id. 14962686. 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 exequente, conforme pugnado no Id. 15233394. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006077-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RESPLANDES DE LIMA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006077-92.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIANE RESPLANDES DE LIMA RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Diante da 

informação de novo endereço (id. 14555993), designo audiência de 

conciliação para o dia 26/11/2018, às 15h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade. Cite-se a parte requerida, por correio, no endereço declinado 

no id. 14555993, consignando-se, ainda, as deliberações constantes na 

decisão de id. 14238285. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006544-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

MAELMA ALVES MOTA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Da análise dos presentes autos verifica-se que a parte autora descurou 

de aportar os dados bancários que permitissem a expedição do alvará 

judicial para levantamento de valores, consoante determinado na 

sentença. Destarte, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da 

CNGC, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte em questão 

para que aporte os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da 

decisão/sentença retro. Por oportuno, registro que para levantamento de 

valores em conta cuja titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a 

procuração deverá conter poderes específicos para tal, nos termos do 

art. 105 do CPC. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003077-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FIGUEIRO RAMBOR (ADVOGADO(A))

MAXICLIMA INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E SUPLEMENTOS 

TERMODINAMICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NINO COMERCIO DE PRODUTOS DE FIBRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003077-21.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MAXICLIMA INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E SUPLEMENTOS 

TERMODINAMICOS LTDA. EXECUTADO: NINO COMERCIO DE PRODUTOS 

DE FIBRAS LTDA - ME Vistos etc. Considerando que o executado apesar 
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de ter sido devidamente intimado (id. 14967647), nada manifestou a 

respeito da penhora realizada nos autos, defiro a expedição de alvará em 

favor da exequente para levantamento da quantia penhorada no id. 

13959783. Cumprida a determinação supra defiro o pedido de id. 

14673712, razão pela qual suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se a parte autora 

para manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde útil 

do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

NILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001319-07.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

NILTON CESAR DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT movida por Nilton Cesar da Silva em desfavor Itau Seguros de 

Autor e Residência S/A. Após o trânsito em julgado da sentença a 

requerida compareceu aos autos e informou o depósito do valor de R$ 

6.498,69 (id. 14065978). Em seguida a parte autora manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo pela requerida e pugnou 

pela expedição de alvará em seu favor para (id. 14681337). 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. 14065978. 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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005211-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS REZENDE RODRIGUES (AUTOR(A))

DANNIELLE NAYARA MAIERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO 89538200144 (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO (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 

15433718, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000924-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

SALIME BARBOSA DIAZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação a respeito 

da petição retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004219-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PIZZATTO SANTI (AUTOR(A))

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004219-94.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

FABIANA PIZZATTO SANTI RÉU: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA Vistos, etc. Diante da indicação de novo 

endereço da requerida, designo audiência de conciliação para o dia 

21/11/2018, às 14:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio no endereço 

indicado no id. 15410981, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003899-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HÉLIO RECEDIVE BORGES (RECONVINDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória conforme 

despacho de id 15409442 , bem como que promova o depósito dos 

valores da diligência do senhor Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

diligenciar junto a Comarca em questão para obter valores e forma de 

pagamento/depósito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008638-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

VALTEIR NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMIAS ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008638-89.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

SIRLEI FATIMA DA SILVA, VALTEIR NUNES DA SILVA RÉU: JEREMIAS 

ALMEIDA JUNIOR Vistos, etc. Da detida análise dos autos, observo que ao 

formular seu pedido inicial, a parte autora requer a reintegração na posse 

do imóvel localizado à Rua Benedito Xavier de Campos, lote 02, quadra 53, 

bairro Jardim Paula II, Várzea Grande-MT. No entanto, ao expor os fatos e 

fundamentar seus pedidos, a parte autora se refere a imóvel divergente 

(Rua Benedito Xavier de Campos, lote 11, quadra 162, bairro Loteamento 

Jardim Paula II), ou seja, os pedidos não decorreram logicamente dos 

fatos. Assim, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 ( quinze) 

dias, esclarecer os pedidos referente ao imóvel descrito na exordial, sob 

pena de indeferimento (art. 321, paragrafo único, CPC/2015). No mais, por 

oportuno deverá a parte autora também carrear cópia de comprovante de 

endereço em seu nome. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000034-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JUAREZ SANTANA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias,manifestar-se a respeito do laudo de ID:15095551.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000263-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOMERSON PEREIRA DE MACEDO (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID:15469553.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005891-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIUS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo de ID:15463814.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001783-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAMELA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo de ID:15462028.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 454054 Nr: 13655-94.2016.811.0002

 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: IVAN SEBASTIÃO DIAS, ISRAEL SEBASTIÃO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SCATOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ivan Sebastião Dias ingressou com a presente ação de obrigação de fazer 

em face de Ivan Scatola.

Intimada a Defensoria Pública para dar andamento ao feito, ela informou 

que tentou manter contato com a parte autora, porém sem sucesso, 

requerendo assim a sua intimação, via mandado judicial (fl. 41).

Expedido mandado de intimação, a parte autora foi intimada pessoalmente 

para promover o andamento do feito, sob pena de extinção (fl. 42), porém 

permaneceu inerte, motivando, assim, a Defensoria Pública requerer a 

extinção do feito, por abandono da parte autora (fl. 46).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia da autora está evidenciada nos autos, pois não deu andamento 

ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva incumbência, sem o 

qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custa pela autora, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em 

lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-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.: 447050 Nr: 10451-42.2016.811.0002

 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: VALMIR VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos, etc.

Valmir Volpato promove o presente cumprimento de sentença em desfavor 

de Banco Bradeso S/A, visando recebimento da quantia imposta r. 

sentença prolatados nos autos.

 Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito.

Devidamente intimada a parte executada realizou o depósito da quantia de 

R$ 23.773,96 (fl. 119), contudo extemporaneamente, motivando a 

incidência de multa e honorários da fase executiva sobre o débito 

exequendo (fl. 131).

Em seguida, foi determinada a intimação do executado para adimplemento 

do saldo remanescente, tendo ele procedido com o depósito da quantia de 

R$ 7.735,74 (fl. 136), ao passo que o exequente manifestou concordância 

com o valor depositado em juízo e requereu seja declarada quitada a 

obrigação cobrada nos autos (fl. 140).

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado às fls. 119 e 136 serviu para adimplir o débito sub 

judice.
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 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte exequente referente ao saldo 

remanescente e em seguida arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se.

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.: 527294 Nr: 2739-30.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTEFRIO - COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209, 

RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - OAB:18.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A/MT

 Vistos, etc.

A despeito da apresentação de defesa pela requerida Simone Rodrigues 

Braga Diniz (fl. 65), verifico que não foi juntado aos autos procuração ad 

judicia em favor da subscritora da peça de defesa.

Assim, tratando-se de vício sanável, determino que a requerida aporte aos 

autos, no prazo de 15 dias, a competente procuração ad judicia, sob as 

penalidades legais.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 21 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 424168 Nr: 24192-86.2015.811.0002

 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: VARELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FRAME CONSTRUÇÕES LTDA ME, NILZA 

MARIA FERRAZ DE AMORIM, LUIZ EDUARDO FERRAZ DE AMORIM, 

COMERCIAL AMORIM DE ALIMENTOS LTDA ME, CLAUDIA MARIA FERRAZ 

DE AMORIM, CLAUDIO MÁRIO FERRAZ DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.312A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Uma vez que os requeridos New Frame Construções Ltda-ME, Nilza Maria 

Ferraz de Amorim, Luiz Eduardo Ferraz de Amorim, Comercial Amorim de 

Alimentos Ltda-Me. e Claudio Mário Ferras de Amorim não foram 

localizados para serem citados, defiro o pedido fls. 235 e ordeno seja 

citado, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar no 

edital a advertência do art. 257, IV, do Código de Processo Civil/2015, bem 

assim o prazo de quinze (15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – 

art. 335, III, c/c art. 231, IV).

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da 

parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimada 

para patrocinar a defesa dos requeridos NEW FRAME CONSTRUÇÕES 

LTDA-ME, NILZA MARIA FERRAZ DE AMORIM, LUIZ EDUARDO FERRAZ 

DE AMORIM, COMERCIAL AMORIM DE ALIMENTOS LTDA-ME. E CLAUDIO 

MÁRIO FERRAS DE AMORIM.

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação.

 Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação 

do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de 

beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 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.: 335104 Nr: 3597-03.2014.811.0002

 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: LÁSARA HELENA ALVES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENEY MIGUEL DE ARRUDA, LEUSA 

CORTÊS DE FREITAS, REAL INDÚSTRIA DE FORMULÁRIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CICARI BERNARDINO 

DOS SANTOS - OAB:OAB/GO 27.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ALMIRANTE 

BELO DE ALENCAR - OAB:17218 /GO, GERSON MENDONÇA - 

OAB:25105, SOLIMAR SANTANA OLVEIRA - OAB:26618/GO

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 17448 Nr: 566-63.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REEI AVIONICOS - REPARO DE EQUIP. E INST. 

LTDA, IMECOL INDÚSTRIA METALÚRGICA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JACKSON MÁRIO DE 

SOUZA - OAB:4.635/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451842 Nr: 12670-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUINTAL RESTAURANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 328643 Nr: 24963-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.W.M BAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566 - MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOICE BARROS DOS SANTOS - OAB:5.924, 

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT/5959, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão retro (inclusão SERASAJUD), 

devendo, para tanto, primeiramente informar o valor total do débito 

(principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor total relativo 

ao débito principal, bem como do valor total devido a título de honorários 

advocatícios.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 492212 Nr: 37744-98.2015.811.0041

 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: LAVDC, ODETE CARMO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA MORETTI - OAB:, 

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - OAB:OAB - 7335/MT, THIAGO 

ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 Sendo assim, não vislumbro a necessidade de produção da prova 

técnica, pois a colheita da prova oral aliada a prova documental acostada 

aos autos será suficiente para o julgamento da causa.Ressalto, apenas, 

que nada impede que este juízo, após a produção da prova oral e 

constatando que os fatos não restaram devidamente esclarecido, 

converta o julgamento em diligência.Destarte, indefiro o pedido de 

produção de prova pericial, pelo que mantenho a audiência de instrução 

designada nos autos. Cumpra-se. Intime-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 20 de setembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 424169 Nr: 24193-71.2015.811.0002

 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: ICDAB, MARISA VANDA MARQUES DE BARROS, 

YASMIM DE AMORIM BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 18965-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:MT/7.335, JORGE BALTAR BUARQUE DE GUSMÃO - 

OAB:27.830/PE, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - 

MT

 Sendo assim, não vislumbro a necessidade de produção da prova 

técnica, pois a colheita da prova oral aliada a prova documental acostada 

aos autos será suficiente para o julgamento da causa.Ressalto, apenas, 

que nada impede que este juízo, após a produção da prova oral e 

constatando que os fatos não restaram devidamente esclarecido, 

converta o julgamento em diligência.Destarte, indefiro o pedido de 

produção de prova pericial, pelo que mantenho a audiência de instrução 

designada nos autos. Cumpra-se. Intime-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 20 de setembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436040 Nr: 4677-31.2016.811.0002

 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: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE BARNABÉ THOMAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19631/O, LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - 

OAB:19.603-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO NOCCHI - 

OAB:14.913-B

 Com essas considerações e fundamentos, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial, e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I do CPC/2015.Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de 

tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (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.C.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.: 382645 Nr: 492-81.2015.811.0002

 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: LENIR FERREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à 

natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos 

serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 

86).Todavia, sendo a requerente beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, 

até que possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família.Transitada em julgado a sentença, arquive-se com baixa dos autos 

na distribuição, com as anotações de praxe.P. I. Cumpra-se.Várzea 

Grande-MT, 19 de setembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 445053 Nr: 9426-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO PARADA OBRIGATÓRIA II 

LTDA ME, SUPERMERCADO VITÓRIA EIRELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Winter Júnio - 

UNIVAG - OAB:7.099, ALEXANDRE METELO - OAB:17.539, DANIELLE 

SILVA MORANDI - OAB:15961/MT, LUIS FELIPE DUARTE FROTA - 

OAB:20.293-E/MT

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos contidos na petição inicial e 

constituo de pleno direito em TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL o valor de R$ 

2.468,37 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete 

centavos), que deverá ser corrigido na forma da fundamentação supra, 

motivo porque resolvo o mérito nos termos do inciso I, art. 487, do Código 

de Processo Civil. De conseguinte, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, ante a 

natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos 
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trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo 

despendido (CPC - §2º, art. 85).Após, decorrido o prazo recursal, 

transitado em julgado, prossiga-se o feito na forma prevista no Título II do 

Livro I da parte especial do CPC (cumprimento de sentença). P.I. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 20 de setembro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 220029 Nr: 307-53.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO BENEDITO SOBRAL, GILSON 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão retro (inclusão SERASAJUD), 

devendo, para tanto, primeiramente informar o valor total do débito 

(principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor total relativo 

ao débito principal, bem como do valor total devido a título de honorários 

advocatícios.

No mesmo prazo, deverá a parte autora manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito visando o regular andamento do feito.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437978 Nr: 5686-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO NUNES DE ARAÚJO - 

OAB:18415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GONÇALVES MELADO 

- OAB:MT 8.075

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos constantes nos 

embargos à execução para o fim de afastar a incidência de juros de mora 

sobre o valor do crédito exequendo a partir do decreto da liquidação 

extrajudicial da embargante. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do art. 771, paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de 

Processo Civil.Considerando que a embargante decai de parte mínima de 

seus pedidos, a condeno ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em R$ 1.000,00, ante a natureza da causa, que 

não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, 

do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §8º, art. 

85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez 

que beneficiária da justiça gratuita.Transitado em julgado, translade-se 

cópia da presente para os autos em apenso (Processo Cód. 437978), o 

qual permanecerá suspenso em virtude da liquidação extrajudicial da 

embargante/executada. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 20 de setembro de 2018.LUIS OTAVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 378600 Nr: 25760-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CORREIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA BENEDITA CORREIA 

SILVA - OAB:12.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:17.688/MT, 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8312 A, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Trata-se de autos retirados na modalidade de “carga rápida” no dia 

13/09/2018.

Diante do razoável lapso temporal decorrido sem que houvesse a 

restituição dos mesmos, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 

da CNGC, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). OMAR EL JAMEL a devolvê-los imediatamente, sob pena de adoção 

das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 311665 Nr: 7744-09.2013.811.0002

 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: RODERVAN FERREIRA FROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Considerando que por ocasião da expedição do alvará o sistema 

SISCONDJ retornou a informação de que o CPF informado à fl. 421 é 

inválido, impulsiono os presente autos a fim de intimar a parte autora para 

manifestação a respeito.

Julio Alfredo Prediger

Gestor judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 313728 Nr: 9927-50.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGENES DAMIANI DAMIAN - 

OAB:12434, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT

 Considerando que por ocasião da expedição do alvará o sistema 

SISCONDJ retornou a informação de que o CPF informado à fl. 215 é 

inválido, impulsiono os presente autos a fim de intimar a parte autora para 

manifestação a respeito.

Julio Alfredo Prediger

Gestor judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333964 Nr: 2534-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI IRENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Considerando que por ocasião da expedição do alvará o sistema 

SISCONDJ retornou a informação de que o CPF informado à fl. 59 é 

inválido, impulsiono os presente autos a fim de intimar a parte autora para 

manifestação a respeito.

Julio Alfredo Prediger

Gestor judiciário

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005954-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JACOB LAVORATTO (AUTOR(A))

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIZ DE MELLO DUTRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005954-31.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALEXANDRE JACOB LAVORATTO RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor, devendo constar no polo ativo da demanda ALEXANDRE 

JACOB LAVORATTO e no polo passivo CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO 

LTDA. Intime-se a parte devedora CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO 

LTDA. através de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, 

de acordo com o valor indicado no id. 15240148 no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

– §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz 

do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento 

voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de 

sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação 

da parte requerida, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde do feito, salientando desde já que 

deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005088-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES (ADVOGADO(A))

ERIC BERNARDO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005088-23.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ERIC BERNARDO FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 ERIC BERNARDO FERREIRA e no polo passivo SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Intime-se a parte 

devedora SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. através de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, 

de acordo com o valor indicado no id. 15241736 no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

– §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz 

do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento 

voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de 

sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação 

da parte requerida, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde do feito, salientando desde já que 

deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001625-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. JACINTO - EPP (RÉU)

ROSEMARY MENEZES SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001625-39.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CESAR DOS SANTOS RÉU: E. B. JACINTO - EPP Vistos etc., Inicialmente 

observo que parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita em 

seu favor, porém por ocasião da decisão inicial este não foi apreciado. 

Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do autor, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se. Outrossim, compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 

355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Da intempestividade da 

contestação Sustenta o autor a intempestividade da contestação. 

Contudo, sem sucesso. Isso porque, reportando-me aos documentos 

juntados aos autos, verifico que a audiência de conciliação se realizou em 

09/05/2018, conforme se observa no id. 13122266. Portanto, a partir de 

10/05/2018 então se iniciou o prazo para a parte requerida apresentar 

contestação, sendo este suspenso nos dias 24 e 25 de maio em razão da 

Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, no dia 28 de maio em virtude da Portaria 

nº 725/2018-DGTJ-PRES, em 31 de maio e 01 de julho em virtude da 

Portaria nº 678/2017-PRES, razão pela qual o prazo final para a requerida 

apresentar contestação findaria em 06/06/2018, porém nos dias 06 e 07 

de junho o Sistema PJE apresentou indisponibilidade, fato este que impediu 

o acesso aos autos, conforme se observa do Atestado de 

Indisponibilidade nº 4295 de id. 13576796. Dessa forma, o prazo final para 

apresentar contestação ficou prorrogado para o dia 08/06/2018, o que por 

ela foi respeitado, pois a peça defensiva foi apresentada em 08/06/2018 

(id. 13576819). Portanto, a tese jurídica arguida pelo autor não merece 

respaldo, pelo que tenho como tempestiva a contestação apresentada nos 

autos. Não havendo preliminar a ser apreciada ou irregularidade a ser 

expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. Dos 

pontos controvertidos De acordo com os autos e da natureza da ação, 

fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se o Contrato de Locação 

Residencial juntado no id. 13576800 foi adulterado no item “locador”, 

levando-se em consideração o contrato juntado pelo autor no id. 

13769041; b) a existência ou não de relação jurídica entre a parte autora e 

a requerida relativa à locação de imóvel; c) caso positivo o item anterior, 

se o autor desocupou o imóvel locado em janeiro de 2017 sem a existência 

de aluguéis vencidos. d) o nexo de causalidade entre o dano alegado e 

conduta do requerido; e) o dever de indenização e o seu quantum. Das 

provas Outrossim, ante a controvérsia instalada, defiro a produção de 

prova pericial formulada pela parte autora (id. 14354690), bem com defiro 

a prova oral consistente apenas na oitiva de testemunhas, pois entendo 

que se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito. Assim, 

nomeio como perito o Sr. Alcides Liberali, Perito em Grafotecnia, podendo 

ser encontrado na Rua Desembargador José de Mesquita, n°. 255, Edifício 

Sunset Boulevard, Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá – Mato Grosso, 

telefone: (65) 99886446 / e-mail: liberali@gmail.com o qual deverá ser 

intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Intime-o para aceitar 

a nomeação, bem como de que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que os honorários periciais serão arcados pelo Estado 

(art. 95, § 3º, II, do NCPC), Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais), de acordo com os valores 

impostos na Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 

do CNJ, salientando que será que será expedida certidão em favor da Sr. 

Perito referente ao valor dos honorários em momento oportuno, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. Venham as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e 

quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte requerida 

apresente na Secretaria a via ORIGINAL do documento de Id. 13576800 e 

que a parte requerente apresente a peça Original do contrato de Id. 
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13769041, no prazo de 15 (quinze) dias, para a realização da perícia 

acima deferida. Após a apresentação dos documentos em suas vias 

originais, conforme acima determinado, intime-se o perito com cópia dos 

quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá 

as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Instalada que seja a perícia, fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do 

Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido 

estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert atentar-se as 

exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com 

a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do 

CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000525-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

JOVINO S CARDOSO - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IS LOG & SERVICES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000525-49.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOVINO S CARDOSO - ME RÉU: IS LOG & SERVICES LTDA Vistos, etc. 

Cuida-se de embargos de declaração propostos por IS LOG & Services 

Ltda. (id. 15090332) alegando, em síntese, que houve omissão na 

sentença prolatada nos autos, na medida em que não houve 

pronunciamento sobre a impugnação ao valor da causa apresentado em 

contestação. Diante do caráter infringente, determinei a intimação da parte 

embargada, que apresentou manifestação no id. 15268584, requerendo 

seja mantido o valor da causa atribuído na inicial. Pois bem, conheço dos 

embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022), e verifico, desde já, a 

omissão apontada, pois, de fato, não houve prévio pronunciamento acerca 

da impugnação no valor da causa, o que reflete diretamente no valor dos 

honorários sucumbenciais e em eventual diferença no valor das custas 

processuais. Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos 

processuais exigidos na lei de regência, no tocante a omissão acima 

apontado, acolho os embargos de declaração opostos pela embargante a 

fim de acrescentar o seguinte na sentença: “Da impugnação ao valor da 

causa Em contestação a requerida impugnação o valor atribuído à causa, 

sob o fundamento de que a pretensão inicial perfaz o montante de R$ 

72.700,00, entretanto foi dado à causa o valor de R$ 11.500,00. Pois bem. 

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor não observou o 

verdadeiro conteúdo do inciso VI, do art. 292, do Código de Processo Civil, 

ao ser atribuído o valor à causa, segundo o qual “na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles” constituirá o valor da causa. A jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça já elucidou a questão, conforme se vê do 

seguinte julgado: “Processual Civil. Recurso Especial. Ação de 

indenização por danos morais e materiais. Valor da causa. - Na ação que 

visa à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais, o montante estimado pelo autor na exordial, já economicamente 

mensurado, serve como parâmetro para fixação do valor da causa. 

Precedentes.” [1] Com efeito, da leitura dos autos vislumbro que autor 

atribui a causa o valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). No 

entanto, pleiteia o autor reparação por danos morais no valor equivalente a 

R$ 23.000,00, bem como a condenação da requerida ao pagamento de 

dano material no importe de R$ 6.000,00, mais lucros cessantes no valor 

de R$ 6.500,00, mais multa contratual no valor de R$ 31.200,00 e, por fim, 

mais R$ 6.000,00 a título de despesas com a rescisão do contrato, ou 

seja, o valor da causa deveria corresponder a somatória de todos esses 

valores, qual seja, R$ 72.700,00 (setenta e dois mil e setecentos reais). 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALOR DA CAUSA. 

IMPUGNAÇÃO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER 

AO PROVEITO ECONÔMICO MÍNIMO ESPERADO. Salvo hipóteses 

excepcionais - além daquelas taxativamente elencadas no art. 259 do CPC 

-, o valor atribuído à causa deve corresponder, sempre, ao proveito 

econômico decorrente da eventual sentença de procedência almejada pela 

parte-autora. Tal deve ser observado, mais ainda, em típicas ações 

indenizatórias. "O valor da causa deve expressar o proveito econômico 

pretendido, inclusive nas causas em que também se pleiteia indenização 

por danos morais, quando esta é mensurada pelo autor, na medida em que 

o valor da causa deve corresponder à soma de todos os valores 

pretendidos, nos termos do art. 259, II, do Código de Processo Civil." 

(AgRg no AREsp. n° 252.868/CE). (...)” (Agravo de Instrumento Nº 

70068176767, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 11/02/2016) À guisa do cenário acima 

destacado, entendo que o valor da causa deve ser retificado. Posto isso, 

acolho a impugnação e determino seja retificado o valor à causa para que 

passe a constar a quantia de R$ 72.700,00 (setenta e dois mil e 

setecentos reais).” (...) “Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e §6º do CPC, bem 

como ao pagamento de eventual diferença das custas e taxas judiciais”. 

No mais, mantenho integralmente a sentença tal como lançada. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] STJ, Recurso Especial Nº 402593 SP 

2001/0198156-0, T3 – Terceira Turma, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 

Data de Julgamento: 29/08/2002, Data de Publicação: DJ 07.10.2002 p. 

252.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003734-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim (ADVOGADO(A))

DALMI JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003734-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

DALMI JOSE DA SILVA RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que ocorreu um erro material ao redesignar a audiência de 

conciliação em dia não útil no Id. 15376465, assim retifico a data e designo 

a audiência de conciliação para o dia 14/11/2018 às 16:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005211-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS REZENDE RODRIGUES (AUTOR(A))

DANNIELLE NAYARA MAIERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO 89538200144 (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005211-84.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

DOUGLAS REZENDE RODRIGUES RÉU: DORIVAL CAMILO MARTELO, 

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA, DORIVAL CAMILO MARTELO 

89538200144 Vistos, etc. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam 
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seus legais e jurídicos efeitos. À vista da manifestação expressa da parte 

autora quanto o seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e 

em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/11/2018, às 16h:30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Citem-se os requeridos, via mandado, para comparecimento à audiência 

de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008528-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA (ADVOGADO(A))

DANIELA SEIBEL (AUTOR(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO COSTA ALCARAZ (RÉU)

PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008528-90.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

DANIELA SEIBEL RÉU: DIOGO COSTA ALCARAZ, PATRICIA PEREIRA DE 

OLIVEIRA ALCARAZ Vistos. Daniela Seibel promove a presente “ação 

declaratória de rescisão de contrato c/c reparação de danos c/c com 

pedido de reintegração de posse” em face de Diogo Costa Alcaraz e 

Patrícia Pereira de Oliveira Alcaraz, aduzindo, em síntese, que em 

04/11/2014 firmou contrato de compromisso de compra e venda com os 

requeridos, de um imóvel localizado na Av. Mário Andreazza (avenida A), 

Condomínio 1, Rua 17, lote 428, Residencial Condomínio Esmeralda, 

Várzea Grande-MT. A venda foi realizada pela importância de R$ 

55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) pelo ágio do imóvel, devidamente 

quitado, e um saldo para quitação junto à construtora no valor de 

R$25.000,00 (vinte cinco mil reais), pagas em parcelas anuais, bem como 

a diferença de R$ 92.000,00 (noventa dois mil reais), parcelada em 360 

parcelas variáveis. Contudo, os requeridos não estão cumprindo com a 

obrigação de quitar os valores firmados com a construtora e com a Caixa 

Econômica Federal, o que ocasionou a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, requer a concessão de liminar 

para ser reintegrado na posse do imóvel. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Presentes os pressupostos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se. 

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do 

CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Munido desses 

conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do 

processo, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, 

na medida em que a reintegração de posse decorre da declaração de 

rescisão contratual, não havendo que se falar in casu, em esbulho 

possessório enquanto não resolvida à relação de cunho obrigacional. 

Nessa esteira, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE. Tratando-se de ação 

de rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre 

as partes, face à inadimplência dos promitentes-compradores não se 

mostra recomendável o deferimento da liminar de imissão na posse do 

imóvel objeto de discussão, sem que antes seja examinada a questão 

relativa à resolução do pacto. No caso, deve ser mantida a decisão 

agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento Nº 70063503874, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 09/02/2015). “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA 

EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser 

"imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, 

diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a 

nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação 

de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de 

compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho 

possessório" (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 

15/06/2009). 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg 

no REsp 1337902/BA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado 

em 07/03/2013, DJe 13/03/2013). Tal orientação decorre do fato de que, 

repousando a posse em contrato, é ela justa e merecedora de proteção, 

até que proclamada a rescisão contratual, quando se transforma em 

injusta e caracteriza o esbulho. Assim, sem embargo da alegação de 

inadimplência da requerida, comungo do entendimento de que a admissão 

da reintegração de posse se sujeita à prévia resolução do negócio 

jurídico, estando, portanto, adstrita ao acolhimento do pleito final, quando 

só então seus efeitos retroagirão à data da formação do pacto. Sendo 

certo que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria 

no reconhecimento da rescisão do contrato por culpa exclusiva da 

requerida, além de pressupor adiantamento de eventual fase executória, o 

que além de temerário pelas razões expostas, se afigura inviável em sede 

de cognição sumária, isto é, antes da triangulação da relação processual 

e devida dilação probatória. Pelo exposto, considerando que não restou 

demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como 

a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro 

da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na petição inicial. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/11/2018, às 17h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 
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dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009188-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILDES SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

LIONAY LOPES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009188-21.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JONILDES SANTANA DE ALMEIDA REQUERIDO: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME, MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA Vistos. A parte 

autora consignou em audiência de conciliação, conforme termo de Id. 

14903870, pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de 

urgência. Desta feita, malgrado o teor dos fundamentos levantados pela 

parte requerente, não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou 

jurídico que possa alterar a convicção anteriormente formada na decisão 

de Id. 11104562. 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 

objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Outrossim, 

considerando a apresentação de contestação pelos requeridos no id. 

15330515, venha à 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. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000970-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ALEX DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000970-67.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALEX DA COSTA SILVA RÉU: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. Vistos etc. Aportou aos autos petição de id. 15276589 

no qual a parte autora informa que a requerida propôs ação de busca e 

apreensão em v i r tude do déb i to  aqu i  d iscut ido n º 

1001095-35.2018.811.0002 junto a Vara Especializada de Direito Bancário 

desta Comarca. Nesse enfoque, vislumbro a necessidade de conexão 

deste feito aos autos de busca e apreensão supra, reunindo as demandas 

para julgamento simultâneo, em razão da possibilidade de ocorrerem 

decisões conflitantes (CPC – art. 55), tendo em vista que parte do débito 

cobrado na ação de busca e apreensão é discutido nesta demanda. Pois 

bem. Efetivamente, o Código de Processo Civil traz a regra de prevenção 

na qual estabelece que o juízo prevento será aquele em que tenha 

ocorrido primeiro o registro ou a distribuição da petição inicial (CPC - art. 

59). Nesse passo, observo que a distribuição destes autos ocorreu em 

08/02/2018 horas ao passo que a ação de busca e apreensão em trâmite 

perante a Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca foi 

distribuída em 16/02/2018, razão pela qual este juízo seria o prevento para 

processar e julgar as demandas, nos termos do art. 59, do Código de 

Processo Civil. No entanto, este juízo não possui competência para julgar a 

ação de busca e apreensão proposta pela parte requerida naquele juízo, 

tendo em vista a Resolução nº 0001/2015/TP, que alterou a competência 

da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para Vara 

Especializada de Direito Bancário, a qual possui competência para 

apreciar e julgar lides que versam sobre cunho financeiro, como sois o 

presente caso da ação de busca e apreensão. Nesse caminho, salvo 

melhor juízo entendo que este Juízo não é competente para a análise do 

feito em virtude do acima descrito, razão pela qual reconheço a conexão 

entre este feito e o Processo nº 1001095-35.2018.811.0002 junto a Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca e, por ser aquele juízo o 

competente para julgar as demandas declino de minha competência para 

processar e julgar a presente e determino o encaminhamento os autos a 

Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, nos termos da 

fundamentação supra. Consigne-se, como sempre, meus melhores 

cumprimentos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004570-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TROVISCO MESQUITA (AUTOR(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO NOGUEIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA (ADVOGADO(A))

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004570-96.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JULIANA TROVISCO MESQUITA, LEONARDO NOGUEIRA DE CAMPOS 

RÉU: CIJ IMOVEIS LTDA - EPP, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Considerando que o Ministro do STJ, 

LUIS FELIPE SALOMÃO, proferiu decisão de afetação no REsp. 

1.614.721/DF para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, 

sendo a questão cadastrada como Tema 971/STJ, a qual consiste, em 

“definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da 

construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda”, inexiste outra 

medida a ser tomada ao caso senão suspender o presente feito, por se 

enquadrar nas hipóteses enumeradas pelo Ministro. Assim, suspendo o 

presente feito até o julgamento final do Recurso Especial supracitado, ou 

até deliberação da corte superior em sentido contrário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABRICIO VITURINO DA SILVA (AUTOR(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000422-42.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

FABRICIO VITURINO DA SILVA RÉU: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

propostos por Fabrício Viturino da Silva (id. 14889788) alegando, em 

síntese, que houve contradição na sentença prolatada nos autos, na 

medida em que aplicou a Súmula 385 do STJ para afastar a pretensão 

indenizatória, contudo inexiste apontamento anterior registrado junto ao 

SCPC, a possibilitar a condenação da embargada/requerida ao pagamento 

de danos morais. Pois bem, conheço dos embargos em vista da 

pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame 

(CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício no 

conteúdo da sentença que possa configurar omissão, obscuridade ou 
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contradição. Isso porque, a aplicação da Súmula 385 do STJ levou em 

consideração a existência de anotação anterior ao débito questionado nos 

autos, conforme apontado no documento de id. 12568673, p. 28, o que 

justificou o afastamento da pretensão de danos morais. De qualquer 

forma, tenho que a matéria da forma como foi tratada pelo embargante não 

é própria de embargos de declaração, pois visa reexaminar a causa por 

meio de recurso que não possui esta finalidade, de forma que, caso se 

posicione contrário ao provimento jurisdicional, deverá buscar a sua 

modificação por recurso próprio. A esse propósito, veja o seguinte julgado 

do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “Inexistindo as alegadas 

omissão e contradição no acórdão, nega-se provimento aos embargos de 

declaração oferecidos sob esta argumentação, mormente se, ancorado a 

este fundamento, há nítido pedido de modificação do julgamento, com a 

concessão de excepcional efeito infringente. Os embargos de declaração 

não se prestam ao simples reexame da causa.”[1] Sobre mais, “devem ser 

julgados improcedentes os embargos declaratórios interpostos com a 

intenção de rediscutir a matéria devidamente julgada, quando o julgador 

proferiu sua decisão com base nos fundamentos relevantes à formação 

do seu convencimento, restando desnecessário o esgotamento de todas 

as teses levantadas pelas partes[2]”. Isto posto, em meu entender, na 

sentença objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo 

pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a 

sentença atacada tal como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Recurso de Embargos de Declaração n. 

56093/2004 - CLASSE II – 17, oposto nos autos do Recurso de Apelação 

Cível n. 34499/2004 – CLASSE II-20) - Comarca Capital, Protocolo n. 

56093/2004, Data de Julgamento: 14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR 

FEGURI. [2] Número: 6972, Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ MAURO 

BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003574-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ BELA COSMETICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003574-35.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

LIZ BELA COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração propostos por Liz Bela 

Cosméticos Ltda. (id. 15434601) alegando, em síntese, que houve omissão 

na sentença constante do id. 15133494, na medida em que não houve 

pronunciamento deste juízo quanto ao pedido de execução da astreinte 

formulado no id. 9086555 e reiterado no id. 14836850. Pois bem, conheço 

dos embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não 

vislumbro qualquer vício no conteúdo da sentença que possa configurar 

omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque o pedido de id. 

9086555 foi formulado no bojo do procedimento de tutela provisória 

antecipada em caráter antecedente, sem observância de instauração de 

procedimento autônomo e incidental (art. 522/CPC), sobretudo a fim de 

evitar tumulto processual, à vista da disparidade de ritos processuais. De 

fato, o momento processual e a forma como o pedido de cumprimento 

provisório de astreinte foi formulado motivou a ausência de manifestação 

deste juízo. A reiteração do pedido constante no id. 14836850 também não 

foi objeto de análise, porquanto descurou o embargante de reformular 

seus pedidos em atenção ao procedimento de cumprimento definitivo de 

decisão judicial, à luz do disposto no art. 523 e seguintes do CPC. Assim, 

considerando que a parte embargante não se ateve as regras 

procedimentos quanto ao cumprimento provisório e definitivo de decisão 

judicial, não há como reconhecer que houve omissão na sentença 

objurgada, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes embargos de 

declaração, mantendo a sentença atacada tal como está lançada. Por 

oportuno, caso a parte autora mantenha o intento de efetuar a cobrança 

da multa astreinte, deverá peticionar de acordo com o cumprimento 

definitivo de sentença, observado os requisitos esculpidos no art. 524 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005556-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE SELLA SIMOES (ADVOGADO(A))

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FREITAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO (ADVOGADO(A))

JULIA STEFANELLO PIRES (ADVOGADO(A))

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005556-50.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA EMBARGADO: 

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA Vistos, etc. Brasil Minério Mineração 

Sultan Aythee Ltda. promove os presentes embargos à execução em 

desfavor de Widal & Marchioretto Ltda., alegando preliminarmente a 

incompetência do juízo para processar a execução associada aos autos e 

o não preenchimento dos requisitos essências da petição inicial. No mérito, 

alega excesso de execução afirmando que levando-se em consideração o 

valor dos protesto atualizados até a data de 21/11/2016 totalizam o importe 

de R$ 56.466,75 (cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta e seis 

reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual existe um excesso de 

execução no valor de R$ 20.915,28 (vinte mil novecentos e quinze reais e 

vinte e oito centavos). Ainda, ressaltou que o termo inicial para aplicação 

de juros de mora tem como marco a citação válida ocorrida em 13/06/2018, 

requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, o acolhimento 

das preliminares arguidas com a consequente extinção da execução e 

alternativamente requereu o afastamento dos juros de mora desde o 

vencimento dos títulos, devendo ser computados a partir da citação da 

parte devedora. Na decisão de id. 14015937 os embargos foram 

recebidos no efeito suspensivo. Em seguida a embargada apresentou 

impugnação no id. 14437113, alegando a competência deste juízo para 

processar a execução fundada em duplicatas, bem como afirma ter 

apresentado todos os documentos necessários para instrução da ação 

executiva. Prossegue afirmando a regularidade da citação da embargante 

a validade do título executivo extrajudicial, a possibilidade de inclusão das 

despesas relativas aos protestos das duplicatas executadas e a 

inexistência de excesso de execução. Ainda, aduz que o cálculo 

apresentado pela embargante não possui demonstrativo discriminado e 

atualizado, razão pela qual não poderá ser analisado o alegado excesso 

de execução. Ao final, requereu a rejeição dos embargos com a 

consequente condenação da embargante a multa por litigância de má-fé. 

No id. 14553336 a embargada informou a interposição de recurso de 

agravo de instrumento em face da decisão que suspendeu os atos 

executórios. Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. De 

entrada, registro que a lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, 

do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação 

probatória, pois a prova documental aportada é suficiente para o meu 

convencimento. Da incompetência Aduz a parte embargante que a ação 

executiva deveria ter sido proposta na praça de pagamento constante no 

título, tendo vista que este prevalece sobre os demais que se encontram 

previstos no art. 17 da lei 5.474/68, razão pela qual o foro competente é o 

da Comarca de Cuiabá. Assim, requereu a declaração de incompetência 

do juízo com consequente extinção do feito executivo. Pois bem, 

considerando que a ação executiva é baseada em duplicata o foro 

competente para a sua cobrança judicial é o da praça de pagamento 

constante no título, ou o do domicílio do comprador; e, no caso de ação 

regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas, 

conforme se observa do teor do art. 17 da Lei 5.474/68. Dessa forma, 

diferentemente do alegado pela embargante a credora/embargada poderia 

optar pela propositura da ação executiva tanto na praça de pagamento 

quanto no domicílio da embargante. Assim, levando-se em conta que a 
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embargante possui sua sede instalada em Nossa Senhora do 

Livramento/MT, município que pertence a circunscrição desta Comarca, 

este juízo é competente para processar a demanda executiva associada 

aos autos. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS 

MERCANTIS E CONTRATO DE FIANÇA. PRAÇA DE PAGAMENTO. 

PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO E LUGAR DO PAGAMENTO EM 

FACE DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO 1. COMPETÊNCIA - 

FORO. PARA A EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL, A 

PREFERÊNCIA PARA FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE OBSERVA A 

SEGUINTE ORDEM: A). FORO DE ELEIÇÃO; B). LUGAR DO PAGAMENTO; 

C). DOMICÍLIO DO REÚ. 2. Dúvida inexiste que o credor poderia optar entre 

o foro de eleição de pagamento e o do domicílio do devedor, para a 

cobrança judicial dos valores, tudo em perfeita harmonia com a regra do 

art. 576 do CPC, que se aplica tanto para as duplicatas quanto para o 

contrato de fiança, dispositivo que não encontra discrepância com a regra 

do art.17 da Lei 5474/68. 3. Assim, se o título for duplicata, aplica-se o 

art.17 da Lei n. 5474/68: competente se mostra o foro da praça de 

pagamento, ou o do domicílio do comprador; e, no caso de ação 

regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos 

avalistas.”(TJPR - Segunda C.Cível (extinto TA) - AI - 172372-2 - Londrina 

- Rel.: Jurandyr Souza Junior - Unânime - - J. 20.06.2001) Portanto, rejeito 

a presente preliminar. Dos requisitos da petição inicial e ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação de execução Alega a 

embargante que a petição a embargada não especifica os seus pedidos e 

ao requerer o recebimento da quantia de R$ 77.382,03 (setenta e sete mil 

trezentos e oitenta e dois reais e três centavos), não traz qualquer cálculo 

que demonstre como chegou ao valor pleiteado. Ainda, afirma que a 

embargada não instruiu a petição inicial com os documentos 

indispensáveis a sua propositura, qual seja o demonstrativo do débito 

atualizado até a data da propositura da demanda e ressaltou não ter sido 

regularmente citada, razão pela qual requereu a extinção da ação 

executiva. Com efeito, a presente preliminar desmerece acolhimento. Isso 

porque observo que a peça de ingresso apresenta os requisitos mínimos 

para o seu recebimento, uma vez que narra os fatos e apresenta 

claramente a pretensão ao recebimento dos valores elencados nas 

duplicatas que instruem a ação de execução. Outrossim, a demanda foi 

devidamente instruída com planilha de cálculo da dívida nos termos do art. 

798 do CPC, onde consta o índice de correção monetária adotado, a taxa 

de juros aplicada e o termo inicial e final de incidência destes, conforme se 

observa do id. 1496729 dos autos associado. Já quanto a alegação de 

ausência de citação, verifica-se dos autos associado que a embargante 

foi devidamente citada em 03/11/2016 a respeito da cautelar antecedente 

de arresto formulado pela embargada. Dessa forma, afasto também esse 

preliminar arguida pela embargante. Do mérito No presente caso, 

observa-se que a execução associada aos autos proposta pela parte 

embargada se assenta em duplicatas mercantis, acompanhadas de 

protesto e comprovante de recebimento, conforme prevê o art. 15 da lei 

n°. 5474/68, no valor atualizado à época da propositura da cautelar 

antecedente de arresto em R$ 73.234,41 (setenta e três mil, duzentos e 

trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme planilha de 

cálculo no id. 1496720 da ação associada. Essa relação jurídica é 

incontroversa nos autos, pois a embargante não nega ter adquirido os 

produtos fornecidos pela embargada, contudo afirma a existência de 

excesso de execução, bem como afirma que termo inicial do juros de mora 

devem ser computados a partir da citação válida. Pois bem, considerando 

que a obrigação assumida pela embargante/executada é positiva, líquida e 

com termo certo - mora ex re -, esta constitui de pleno direito em mora o 

devedor, a teor do art. 397 do Código Civil: “Art. 397. O inadimplemento da 

obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em 

mora o devedor.” SILVIO RODRIGUES[1] bem explica a questão em exame, 

ao dizer que: “no direito civil se aplica a parêmia “dies interpellat pro 

homine”, ou seja, a idéia de que a chegada do dia do vencimento 

corresponde a uma interpelação. De modo que, não pagando a prestação 

no momento ajustado, encontra-se em mora o devedor. É a regra do artigo 

397 do Código Civil”. Portanto, no que diz respeito à aplicação dos juros de 

mora a alegação da embargante não prospera, tendo em vista que o termo 

inicial para a sua aplicação é a data do vencimento da dívida e não a data 

da citação válida. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – 

DUPLICATAS PROTESTADAS – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – 

PRAZO LEGAL DE 3 DIAS PARA REGISTRO DO PROTESTO – JUROS DE 

MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a 

prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 

370 e 371 do Código de Processo Civil. 2. A citação do devedor será por 

edital se adotado o procedimento previsto no art. 15 da Lei nº 9.492/97. 

3.Tratando-se de dívida positiva e líquida, lastreada em duplicatas, os juros 

de mora começam a fluir a partir de cada vencimento, nos termos do art. 

397, do C. Civil.” (TJMT - Ap 118613/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Publicado no DJE 17/05/2018) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO – DUPLICATA – EXIGIBILIDADE DO 

ACEITE – INOCORRÊNCIA – ART. 16 DA LEI 5.474/68 – AÇÃO PELO RITO 

ORDINÁRIO REGIDO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL - PAGAMENTO DE 

PARCELA – NÃO CUMPRIMENTO NO DISPOSTO NO ART. 373, II do CPC - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - JUROS DE MORA - DÍVIDA LÍQUIDA 

E CERTA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – ARTIGO 397 DO CC - 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO INADIMPLEMENTO DE 

CADA PARCELA – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há que se exigir os requisitos estabelecidos 

no art. 15 da Lei 5.474/68, quando não se tratar Ação de Execução e sim 

de Ação de Cobrança pelo Rito Ordinário, disciplinado pelo Código de 

Processo Civil, nos termos do art. 16 da Lei das Duplicatas.Nos termos do 

art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito do autor. Os juros de mora incidem a 

partir do seu vencimento, quando a dívida for positiva e líquida, nos termos 

do artigo 397 do CC, uma vez que a mora ocorre automaticamente com a 

inadimplência do devedor em seu termo.A correção monetária importa na 

recomposição do valor da moeda, de forma que inobstante a perda da 

executividade do título, é possível a incidência da atualização desde o 

vencimento do débito.” (TJMT - Ap 23828/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016) Outrossim, verifico que a 

embargante na planilha apresentada em sua inicial deixou de aplicar juros 

moratórios e também não incluiu as despesas e emolumentos que a 

embargada despendeu com a realização dos protestos dos títulos, sendo 

certo que estes podem ser exigidos na execução. Sobre o tema 

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - EXECUÇÃO - 

COBRANÇA DAS DESPESAS COM PROTESTO DE TÍTULOS - 

POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA - 

NÃO-APLICABILIDADE DO CDC - RECURSO IMPROVIDO. As despesas e 

emolumentos com protesto de títulos devidamente comprovados podem 

ser exigidos na execução, por força dos princípios da instrumentalidade e 

economia processual. Nas relações contratuais de aquisição de 

combustíveis e derivados de petróleo estabelecidas entre distribuidora e 

posto de gasolina, não incidem as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, já que a aquisição desses produtos tem como destinação a 

revenda ao público em geral.” (TJMT - Ap 40950/2006, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/07/2006, Publicado no DJE 07/08/2006) Portanto, o valor 

indicado pela embargante não condiz com real valor devido, não 

prosperando a sua alegação de excesso de execução. No tocante ao 

pedido de condenação da embargante por litigância de má-fé combatida 

por pela parte embargada, a aplicação dos efeitos da litigância de má-fé 

se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do Código de Processo Civil, além da exigência de comprovação do 

dano processual, não se vislumbrando nos presentes autos nenhum 

comportamento das partes passível de assimilar-se às condutas 

tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade processual, 

concluindo-se que a parte embargante apenas exerce seu direito de ação, 

conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Posto isso, julgo 

improcedentes os pedidos constantes nos embargos à execução, razão 

porque resolvo o mérito, nos termos do art. 771, paragrafo único c/c inc. I, 

do art. 487, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a embargante ao 

pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ante a natureza da causa, que não 

exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do 

local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §8º, art. 

85). Transitado em julgado, translade-se cópia da presente para os autos 

em associados (Processo n. 1000107-82.2016.8.11.0002). 

Oportunamente, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 
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necessárias. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Direito 

Civil. Parte Geral das Obrigações. V. 2. Silvio Rodrigues, 30ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002, p. 159.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006064-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ELOACIL LOURENCO PEDROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006064-30.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELOACIL LOURENCO PEDROSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Eloacil Lourenço Pedroso promove a 

presente ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório - DPVAT 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, visando à 

condenação da requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, pelo sinistro ocorrido em 16/06/2017, no qual 

resultou em invalidez permanente. Juntou documentos de Id. 9356897 a 

9357054. A requerida devidamente citada apresentou contestação no Id. 

9911520, instruída de documentos de Ids. 9911527 a 9911565, alegando 

preliminarmente necessidade de alteração do polo passivo, a precariedade 

do pedido administrativo formulado pelo autor e a ausência de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 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. 

Audiência de conciliação realizada conforme termo de Id. 9985496. A 

parte autora apresentou impugnação no id. 10233372. No id. 13166181 foi 

juntado aos autos a Avaliação Médica realizada na parte autora durante 

sessão de conciliação realizada no Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca. A parte requerente manifestou 

concordância com avaliação médica (id. 13173003). A requerida no id. 

13317692 acerca da necessidade de produção de provas. Na decisão de 

Id. 13768024 foram fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento. Devidamente intimadas para a 

arrolarem testemunhas, as partes quedaram-se inertes. É o necessário. 

Decido. Considerando que na ocasião da decisão saneadora as 

preliminares arguidas em contestação não foram analisadas, inicialmente 

passo a análises destas e do mérito da lide. Do requerimento 

administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Aduz a parte 

requerida que a autora não realizou a entrega de todos os documentos 

necessários para regulação razão pela qual requereu a suspensão do 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que a autora promova a 

entrega dos documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo perante a seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme id. 9357054. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido do processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de 

que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, tendo em vista que o comprovante de endereço 

carreado esta em nome de terceiros, observo que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

expostas, sendo certo que o comprovante juntado no id. 9356896 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO.1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC).2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito Pois 

bem. 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 em 

14/04/2015, que resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua 

vez, alega que o Boletim de Ocorrência juntado nos autos não comprova a 

existência do sinistro, pois fora produzido unilateralmente, bem como 

afirma não ter restado comprovado a alegada invalidez descrita na inicial. 

Pois bem. Da análise dos autos verifico que a parte autora não encartou 

aos autos cópia do Boletim de Ocorrência realizado pela autoridade 

competente no momento do suposto sinistro ou fichas hospitalares de 

atendimento de emergência fazendo expressa referência ao sinistro com 

veículo. Com efeito, inexistindo comprovação do fato, a simples narrativa 

pela parte autora não é suficiente para provar o sinistro, mormente porque 

o Boletim de Ocorrência encartado aos autos no Id. 9356897 constam 

apenas declarações unilaterais realizadas pelo próprio autor, além de que 

o referido documento foi lavrado após um ano da ocorrência do suposto 

acidente de trânsito, tratando-se de prova elaborada de forma unilateral. 

Dessa forma, tenho que o Boletim de Ocorrência apresentado, por si só, 

não atesta o nexo de causalidade entre o alegado acidente e as lesões 

indicadas. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 

6.194/74 - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INOCORRÊNCIA - 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - AUSÊNCIA DE NEXO 

CAUSAL - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em prescrição do 

direito do segurado em receber a indenização, vez que interpôs a ação 

antes de completar três anos contado da ciência efetiva da sua invalidez 

permanente. O Boletim de Ocorrência juntado aos autos trata de mera 

comunicação à autoridade policial, feita três anos após o acidente, não se 

mostrando apto a cumprir a determinação do art. 5º da Lei n. 6.194/74, 
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sequer se passando por simples prova, pois, é ato unilateral, sem 

consistência.” (TJMT - Ap 81322/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2010, Publicado 

no DJE 04/11/2010) “RECURSO DE APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO - REGISTRO DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA 2 ANOS APÓS O ACIDENTE - COMUNICAÇÃO UNILATERAL 

DO ACIDENTE À AUTORIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA 

VÍTIMA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO. A simples comunicação unilateral 

do acidente à autoridade policial, por boletim de ocorrência simplificado, 

bem como o exame de corpo de delito feito dois anos após o aludido 

acidente, sem demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e 

as lesões sofridas pela vítima, não autorizam o pedido de indenização pelo 

DPVAT, por ausência de interesse processual”. (TJMT. Ap, 6025/2010, 

DES. JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

19/05/2010, Data da publicação no DJE 28/05/2010) Ora, a jurisprudência 

pátria entende que é desnecessária a apresentação de Boletim de 

Ocorrência para o pleito indenizatório apenas quando sua ausência é 

suprida por outros elementos de prova suficientes para a comprovação do 

nexo causal entre o evento e o dano, o que não ocorre na espécie, pois o 

único documento médico apresentado pelo autor constante no Id. 

93570314177781 não deixam claro se a suposta lesão sofrida por ele teve 

como causa o alegado acidente descrito na inicial. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE 

– DADOS DO TIPO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO, SE 

AUTOMOTOR OU NÃO – AUSÊNCIA - REGISTRO DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA 3 MESES APÓS O ACIDENTE – COMUNICAÇÃO 

UNILATERAL DO ACIDENTE À AUTORIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA DE 

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS 

PELA VÍTIMA – PRONTUÁRIOS HOSPITALARES QUE NÃO INFORMAM A 

CAUSA DA LESÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 

O Boletim de Ocorrência simplificado, se não informa os dados do tipo do 

veículo envolvido no sinistro, se automotor ou não, além de ter sido 

lavrado após mais três meses do ocorrido, não faz prova do acidente. Os 

prontuários hospitalares que não informam a causa da lesão, bem como, o 

laudo pericial baseado tão-somente nos relatos do autor, não são 

documentos hábeis a comprovar o liame entre a lesão e sinistro.” (TJ/MT - 

Ap, 96644/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 08/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013) Dessa 

forma, incumbia a parte autora comprovar que a sua alegada invalidez 

permanente decorria do suposto acidente de trânsito descrito na inicial, ao 

passo que incumbia a requerida demonstrar a inexistência de nexo de 

causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado. No objetivo de 

comprovar os fatos descritos em sua inicial foi deferida a realização de 

prova oral consistente na oitiva de testemunhas. No entanto, a parte 

autora não arrolou testemunhas para serem ouvidas em juízo, o que 

tornou prejudicada a realização da audiência de instrução que seria 

realizada nos autos. Ora, é sabido que no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pelo requerente, ele não os comprovou, pois de tudo que se extrai dos 

autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram 

relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que a 

lesão permanente em seu ombro direito seja decorrente de um acidente 

envolvendo veículo automotor ocorrido em 16/06/2017. Portanto, 

inexistindo comprovação do fato, a simples narrativa pelo autor não é 

suficiente para provar o sinistro, inexistindo então o nexo de causalidade 

entre o alegado acidente e as lesões indicadas. Por isso, não tendo o 

autor comprovado os requisitos do §5º, do artigo 5°, da Lei N° 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, a ensejar o pagamento de indenização decorrente 

do Seguro Obrigatório, cuja matéria foi, inclusive, levantada pela requerida, 

a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual resolvo o 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. 

Todavia, sendo o requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita, 

ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que 

possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002201-32.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

KEROLLEN DIANDRA DIAS DA GUIA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos, etc. Kerollen Diandra Dias da Guia promove ação de repetição 

de indébito com danos morais c/c liminar “inaudita altera parts” em face de 

Banco Bradesco S/A, sustentando, em síntese, que vem recebendo 

cobrança do requerido de débito referente a emissão de talão de cheque, 

cartão de crédito e limite especial, e que o requerido ainda inseriu seu 

nome nos órgãos de Proteção ao Crédito de forma indevida, referente à 

uma suposta dívida no importe de R$ 602,69 (seiscentos e dois reais e 

sessenta e nova centavos), referente ao contrato de nº. 

01003826100048. Aduz ainda que, no momento que seu salário caiu na 

conta, a empresa requerida debitou o montante de 345,10 (trezentos e 

quarenta e cinco reais e dez centavos) do mesmo. Sustenta que a 

cobrança e restrição creditícia são totalmente indevidas, uma vez que 

abriu a conta apenas para ser depositado o salário (conta salário). 

Ressalta, não ter contraído o referido débito com o requerido, e tampouco 

realizou a abertura de uma conta corrente, razão pela qual, requereu em 

sede de tutela antecipada, a exclusão do seu nome dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito e no mérito pugna pela declaração de inexistência do 

débito, repetição do indébito, com a condenação do requerido a 

indenização por danos morais no importe de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil 

quatrocentos e oitenta reais). Juntou documentos de Ids. 12373330 a 

12374031. Na decisão de Id. 12410572 o pedido liminar foi deferido. No Id. 

13449773 foi realizada audiência de conciliação, a qual restou inexitosa. O 

requerido apresentou contestação instruída com os documentos de Ids. 

13809183 e 13809186, na qual alegou preliminarmente falta de interesse 

de agir. No mérito aduz que a indenização é indevida, pois a pretensão 

deduzida na inicial poderia ter sido solucionada administrativamente, de 

modo que um mero aborrecimento não é capaz para embasar uma 

condenação por danos morais. Aduz que a conta bancária que a autora 

possui junto ao banco não é conta salário e sim uma conta corrente onde 

é cobrado encargos referente a manutenção da conta, bem como ressalta 

que o mero desconto na conta da autora não enseja danos morais. Ainda, 

alegou a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados 

e alternativamente a devolução de forma simples. Por fim, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação foi 

apresentada pela requerente no Id. 13919519. Em seguida nos Ids. 

14308804 e 14481246 as partes informaram não possuir interesse na 

produção de outras provas. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da falta de interesse de 

agir Aduz o requerido a ausência de interesse de agir, sob o argumento 
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de que o requerente não esgotou a via administrativa para solucionar o 

conflito. Pois bem. Da análise da presente preliminar entendo que esta não 

merece prosperar, uma vez que o prévio requerimento administrativo não 

constitui óbice para o ajuizamento da ação judicial, sob pena de violação 

do artigo 5º, XXXV, da CF. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que 

acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. Assim, afasto a 

presente preliminar. Do mérito A parte autora ajuizou a presente demanda 

sob a alegação de que solicitou a abertura de uma conta salário perante a 

instituição financeira requerida, porém esta realizou a abertura de uma 

conta corrente que gerou débitos. Assim, em virtude dos encargos 

gerados na referida conta corrente o seu nome foi inscrito no rol de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pelo débito no 

importe de R$ 602,69 (seiscentos e dois reais e sessenta e nova 

centavos), referente ao contrato de nº. 01003826100048. Dessa forma 

requereu a declaração de inexistência do débito, repetição do valor 

descontado e a condenação do requerido ao pagamento de uma 

indenização pelo dano moral suportado. Pois bem. Analisando os autos, 

verifico que a razão está com a requerente, uma vez que não ficou 

devidamente comprovado nos autos que ela teria realizada a abertura de 

uma conta corrente junto ao banco requerido que justificasse o débito 

cobrado. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação do 

requerido, ele descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado 

entre as partes para abertura de conta corrente. A esse propósito: 

INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada 

que não apresentou qualquer documento assinado pela reclamante, nem 

cópia da gravação das ligações que pudessem demonstrar sua anuência 

na contratação dos serviços cobrados. Além disso, também não 

demonstrou a licitude da tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que 

as telas de computador anexadas ao processo não servem como prova, 

podendo ser alteradas unilateralmente, ao talante da companhia (...). 

(TJ-PR - RI: 000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 

(Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 

10/02/2015, 1Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). Ora, o 

requerido não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar que a 

autora teria realizado a abertura de uma conta corrente e não uma conta 

salário como informado em sua inicial. Assim, considerando que o ônus da 

prova lhe incumbia, já que descabe a autora fazer prova negativa, tenho 

que as alegações contidas na contestação ficaram relegadas apenas ao 

campo hipotético. Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do 

requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que 

desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos a autora e o réu têm o ônus de provar as suas 

alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus 

da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao 

autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Assim, inexistindo provas de que a autora teria realizado a abertura de 

conta corrente e portanto se beneficiado dos serviços prestados pelo 

requerido neste tipo de conta bancária, a dívida perde o seu caráter de 

exigibilidade, uma vez que indevida. Diante disso, é de ser declarada a 

inexistência do débito, no importe de R$ 602,69 (seiscentos e dois reais e 

sessenta e nova centavos), referente ao contrato de nº. 

01003826100048, excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, 

devendo arcar com as consequências advindas da indevida inclusão. 

Assim, uma vez que o requerido não trouxe à baila elementos que 

corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a 

inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito foi indevida 

e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 

165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, 

conforme já deveras pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do 

dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde 

de provas, mesmo porque seria subestimar por demais o sentimento 

humano pretender que a vítima comprove a humilhação, o transtorno e o 

constrangimento, experimentados, bastando, apenas, a prova do ato 

injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim 

entende o insigne civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”, 

Aide Editora, p. 15, indicando os elementos integrantes do dano moral, 

acima explicitado, a saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; 

b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito 

danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na 

humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição 

no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”. O direito ao 

nome, meio por excelência através do qual se manifesta à identidade 

pessoal, é a mais rica e importante divulgação do direito à indenização, 

merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o 

lançamento indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de 

órgãos que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e 

a falta de zelo do requerido em, indevidamente, inserir o nome da autora 

na lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o 

dano moral decorrente do constrangimento causado a demandante pelo 

ato ofensivo praticado pelo requerido deve ser reparado. Portanto, mister 

se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos 

dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso 

concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade do requerido pela 

conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das 

partes, os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que 

pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o 

objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento da autora 

e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante”[1]. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de 

Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o 

julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o 

sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de 

locupletamento fácil[2]”. Quanto ao pedido de restituição em dobro do valor 

descontado na conta bancária da parte autora ressalto que o intuito da 

repetição do indébito encontra-se estabelecido no parágrafo único, do art. 

42, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo 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”. 

Assim, para a configuração do direito de repetição do indébito em dobro 

por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos 

objetivos, a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor do valor 

indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra. Deste modo, à 

vista dos documentos constantes nos autos, em especial, extratos de id. 

12373760, verifica-se que houve o desconto indevido pelo banco 

requerido de dívida aqui declarada inexistente junto ao valor recebido a 

título de salário da autora. Sendo assim, diante do desconto indevido, 

mostra-se totalmente legítimo o direito da autora em reaver aquilo que 

efetivamente despendeu e em dobro, nos exatos termos do parágrafo 

único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, já que a quantia 

cobrada se deu de forma indevida e injustificada. Desse teor, o 

entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “2. 

Não demonstrada que a cobrança em discussão decorreu de erro 

justificável ou de cláusula contratual lícita existente no contrato, a 

devolução do indébito em dobro é plenamente compreensível.” (TJMT – 

Apelação Cível Nº 105484/2008 - Classe CNJ - 198 - Comarca de Sorriso – 

Relator: Des. Benedito Pereira do Nascimento – Julgado em: 16.02.2009). 

Portanto, deve o requerido ser condenado a devolver, em dobro, o valor 

de R$ 345,10 (trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) 

descontado indevidamente na conta da autora. Pelo exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o 

débito no valor R$ 602,69 (seiscentos e dois reais e sessenta e nova 

centavos), referente ao contrato de nº. 01003826100048; condenar a 

requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 
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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 ocorrido em 07/11/2016 (Súmula 54, STJ), conforme se 

observa do Id. 12373679. Ainda, condeno o requerido a devolver em 

dobro, o valor de R$ 345,10 (trezentos e quarenta e cinco reais e dez 

centavos) descontado indevidamente na conta da autora, o qual deverá 

ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do desconto indevido, 

e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(09/04/2018 – Id. 12931632). Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos. Considerando 

que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 

326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado 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). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto 

do relator Ministro Cláudio Santos. [2] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003375-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUX CONTABILIDADE LTDA - ME (AUTOR(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SOGNO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CARIN REGINA MARTINS AGUIAR (ADVOGADO(A))

COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (RÉU)

P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003375-47.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUX CONTABILIDADE LTDA - ME RÉU: COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA, P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP Vistos etc. 

Lux Contabilidade Ltda. promove a presente ação de cobrança em 

desfavor de Copa Distribuidora de Bebidas Ltda. e P. G. Indústria e 

Comércio de Bebidas Ltda. - ME, argumentando que celebrou contrato 

verbal com as requeridas, empresas do mesmo grupo econômico, para 

prestação de serviços contábeis, porém a partir de agosto de 2011 estas 

passaram a atrasar o pagamento dos honorários convencionados, motivo 

pelo qual realizou a notificação das empresas para procederam com o 

pagamento. Aduz que reduziu os valores dos honorários contábeis em 

virtude das requeridas alegarem estar atravessando dificuldades 

financeiras, porém não obteve êxito em receber os valores, razão pela 

qual rescindiu o ajuste verbal e entregou os documentos das empresas 

que estavam em sua posse. Dessa forma, requerer a condenação das 

requeridas ao pagamento da quantia de R$ 432.126,19 (quatrocentos e 

trinta e dois mil cento e vinte e seis reais e dezenove centavos), 

devidamente atualizados. Juntou documentos de ids. 3204022 a 3204061. 

A audiência de conciliação restou inexistosa, conforme se observa do id. 

4881849. Em seguida as requeridas apresentaram contestação no id. 

4999780, alegando preliminarmente a inépcia da inicial, a ilegitimidade em 

virtude da ausência de grupo econômico e prescrição. No mérito, afirmam 

a ausência de notificação extrajudicial, bem como alegam que jamais 

mantiveram relação contratual continuada com a requerente, pois apenas 

em alguns momentos utilizaram dos serviços da requerente e estes foram 

de forma eventual e devidamente adimplidos. Ressaltam a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor no presente caso por serem 

consumidoras por equiparação, razão pela qual requerem a inversão do 

ônus da prova em seu favor. Ainda, afirmam que os juros aplicados não 

devem ultrapassar o percentual de 1% ao mês e ao final requereu a 

improcedência do pedido inicial. No id. 5757845 a requerente apresentou 

impugnação à contestação apresentada pelas requeridas. As partes 

foram intimadas para manifestarem a respeito das provas que ainda 

pretendiam produzir, porém apenas a requerente manifestou no id. 

9165783. Na decisão saneadora de id. 12291870 as preliminares arguidas 

foram afastadas, fixados os pontos controvertidos da demanda e deferida 

a produção de prova oral. Na audiência de instrução e julgamento foram 

inquiridas as testemunhas Célio Branco e Estherfson Adrian da Arruda 

arroladas pela parte autora (id. 14882474) e em seguida a parte autora 

apresentou alegações finais orais, sendo que os autos permaneceram 

conclusos para prolação de sentença. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação de cobrança proposta por Lux Contabilidade 

Ltda. em desfavor de Copa Distribuidora de Bebidas Ltda. e P. G. Indústria 

e Comércio de Bebidas Ltda. - ME, no qual a parte autora visa o 

recebimento da quantia de R$ 432.126,19 (quatrocentos e trinta e dois mil 

cento e vinte e seis reais e dezenove centavos) devidamente atualizada 

relacionada ao contrato verbal de prestação de serviços contábeis. 

Inicialmente, ressalto que quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, 

com base no art. 6º, VIII, do CDC, certo é que este pode ser deferido para 

a pessoa jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como 

destinatária final, de modo que retire o produto de forma definitiva do 

mercado de consumo, o que caracteriza a teoria de interpretação finalista, 

conforme critérios estabelecidos pelo art. 2º do CDC[1][1]. Entretanto, o 

Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação 

finalista, adotando-se a denominada teoria finalista aprofundada 

permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica 

quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica 

no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de 

Defesa do Consumidor[2][2]. No presente caso verifico que as requeridas 

são empresas que atuam no ramo de indústria e comércio de bebidas, ou 

sejam, possuem natureza empresarial e dessa forma utilizavam dos 

serviços contábeis da requerente para satisfazer necessidades próprias 

de seu negócio, razão pela qual não há que se falar na aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre as partes possui 

caráter empresarial. Ainda, ressalto que no caso concreto não é exigível 

conhecimento técnicos específicos, pois se tratam apenas de alegações 

relacionada ao inadimplemento pelos serviços prestados pela requerente 

às requeridas. Logo, não vejo nenhuma hipossuficiência técnica que 

possa dificultar a defesa de qualquer uma das partes, de modo que deve 

ser mantida a regra geral do Código de Processo Civil, competindo, assim, 

à autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e às 

requeridas os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da 

autora (art. 373/CPC). Nesse sentido “Contratos. Prestação de serviços. 

Monitória. Parcialmente Procedente. Assessoria Contábil. Relação de 

Consumo não configurada. As partes convencionaram multa moratória no 

termo de confissão de dívida. Cláusula penal fixada em 20% sobre o valor 

do débito. mantida. A ré desenvolve atividade empresarial relacionada à 

fabricação e comercialização de reboque, comércio, representação, 

importação e exportação de equipamentos rodoviários e implementos 

agrícolas e contratou os serviços de assessoria tributária e contábil com 

objetivo de redução da carga tributária para fomento das atividades. A ré 

não pode ser considerada destinatária final dos serviços. Relação de 

consumo não caracterizada. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria 

finalista (subjetiva) e considera consumidor aquele que adquire o produto 

para utilidade pessoal, sem qualquer relação com a atividade empresarial 

desenvolvida. Exigibilidade da dívida reconhecida e da multa moratória de 

20%. recurso não provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento n. 

1008292-16.2015.8.26.0071 - 26ª Câmara de Direito Privado 

Desembargador Relator ALFREDO ATTIÉ - j. 09/03/2017 v.u.) Nesse 

esteio, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelas 

requerida em virtude da inaplicabilidade do Código de Defesa de 

Consumidor pelos motivos acima delineados. Quanto a alegação de 

ausência de notificação combatida pelas requeridas observo que a 

requerente juntou aos autos notificação enviada ao endereço da requerida 

Copa Distribuidora de Alimentos Ltda., qual seja Rua Jaime Campos s/n, 

Lote 10, Quadra 08, Bairro Loteamento Cassyra Lúcia, nesta Comarca (id. 

3204056), sendo este o mesmo endereço constante no Contrato Social da 

referida empresa (id. 4941006). Ainda, verifico que o aviso de 

recebimento da notificação foi assinado pela pessoa de nome Maria. 

Dessa forma, considerando que na decisão saneadora foi reconhecida a 

existência de grupo econômico das requeridas, aliado ao fato de que a 

notificação extrajudicial da pessoa jurídica por carta AR não é nula quando 

esta é recebida sem ressalva quanto à inexistência de poderes de 

representação em juízo, tenho que a notificação realizada nos autos é 
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válida em virtude da teoria da aparência. Sobre o tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETIVADA POR VIA POSTAL (AR) NA 

PESSOA QUE SE PRESUME SER FUNCIONÁRIO DA PESSOA JURÍDICA. 

CABERIA A AUTORA PROVAR QUE NÃO EXISTE PESSOA QUE 

TRABALHA NA EMPRESA NO NOME DAQUELE QUE RECEBEU A 

NOTIFICAÇÃO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA 

REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME. APELO PROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 70072668015, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 

15/03/2017) Quanto ao mérito propriamente dito, na presente demanda a 

plausibilidade do direito substancial vindicado esta evidenciada pelos 

documentos que instruíram a petição inicial que comprovam que a 

requerente realizou serviços de assessoria contábil em favor das 

empresas requeridas. Soma-se a isso a prova oral realizada durante a 

instrução do feito que confirma o conteúdo da inicial e dos documentos 

que foram colacionados no limiar do processo. De fato, afirmou à 

testemunha Sr. Célio Branco, na audiência de instrução e julgamento, que 

possui conhecimento de que a requerente prestou serviços contábeis as 

requeridas e que o contrato firmado entre as partes era verbal. Ainda, 

informou que inicialmente o valor cobrado pelos serviços em face da 

requerida Copa Distribuidora de Bebidas Ltda. era R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) em 2011 e da segunda requerida P. G. Indústria e comercio de 

Bebidas Ltda. era por volta de R$ 3.000,00 (três mil reais). Prosseguiu 

afirmando que iniciou a prestação de serviços para empresa autora em 

1992 e a segunda requerida já era cliente da requerente, sendo que no 

ano de 2011 a primeira requerida foi constituída e passou também a ser 

cliente da requerente. Ao final, alegou que no ano de 2011 as requeridas 

começaram a ser inadimplentes, tendo em vista que realizava pagamentos 

a menores e as vezes deixavam de realizar os pagamentos relativos aos 

honorários da autora, situação que perdurou até o ano de 2016. Por sua 

vez a testemunha Sr. Estherfson Adrian de Arruda em seu depoimento 

informou que trabalhou na área de contabilidade na empresa autora em 

prol das requeridas, sendo que ingressou na empresa autora em 2005 e 

apenas a segunda requerida era cliente do escritório, porém no final de 

2011 foi constituída a primeira requerida e os serviços foram prestados 

até 2016. Relatou, que o valor cobrado de honorários para a segunda 

requerida desde 2005 era por volta de R$ 3.000,00 (três mil reais) e para a 

primeira requerida a partir de 2011 era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Ainda, prosseguiu afirmando que as empresas em agosto de 2011 

passaram a atrasar os honorários, sendo que eventualmente realizava o 

pagamento parcial, porém posteriormente pararam de realizar qualquer 

pagamento. Afirmou, que mesmo havendo o atraso de pagamento a autora 

prosseguiu prestando os serviços as requeridas, bem como informou ter 

participado de uma reunião com o representante das requeridas Sr. Pedro 

que pugnou pela redução dos honorários relativo a primeira requerida, 

pois ficou acordado que a autora apenas realizaria a auditoria da empresa 

e esta iria realizar a contabilidade em sua própria sede, motivo pela qual 

houve a redução dos honorários cobrados. Ressaltou que participou de 

outra reunião com investidores que possuíam interesse em adquirir as 

requeridas e nessa reunião foi tratada a prestação do serviço prestado 

pela autora as empresas requeridas, sendo que estas manifestaram 

interesse no prosseguimento da relação, porém a autora disse que não 

queria continuar a assessoria contábil para as requeridas. Ao final, 

reafirmou que o contrato entre as partes era verbal e que acredita que 

não houve formalização deste em virtude da amizade de seu patrão com 

os representantes das empresas requeridas. Com efeito, os documentos 

juntados aos autos e os depoimentos colhidos em audiência de instrução 

demonstram que houve a celebração de um contrato verbal de prestação 

de serviços de assessoria contábil entre a empresa autora e as 

requeridas, o qual restou inadimplido por estas últimas a partir de agosto 

de 2011. Portanto, tenho como devidamente constituída a obrigação 

pecuniária aqui pretendida no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

para a primeira requerida e de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a segunda 

requerida, desde agosto de 2011 até julho de 2017, o qual deverá ser 

apurado em liquidação de sentença, devendo o valor a ser apurado 

observar os valores pagos pelas requeridas nesse período, conforme 

descrito nas tabelas apresentadas pela parte autora no id. 3204057, e não 

impugnado especificamente pelas requeridas. Posto isso, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Lux Contabilidade 

Ltda. para condenar as requeridas Copa Distribuidora de Bebidas Ltda. e 

P. G. Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. - ME ao pagamento da quantia 

a ser apurada em liquidação de sentença no valor mensal de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para a primeira requerida e de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para a segunda requerida, desde agosto de 2011 até julho de 2017, 

devendo ser deduzido deste valor a quantia paga pelas requeridas nesse 

período, conforme descrito nas tabelas apresentadas pela parte autora no 

id. 3204057. Ainda, ressalto que o valor devido pelas requeridas deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de agosto de 2011, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada 

vencimento, até a data do seu efetivo pagamento. Em consequência, 

resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. Condeno, ainda, 

as requeridas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT - 

APELAÇÃO Nº 137197/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE BARRA 

DO GARÇAS, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), Data de 

Julgamento: 19-03-2014. [2] RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004690-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA JAIME DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004690-13.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARINA JAIME DE OLIVEIRA E SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Marina Jaine de 

Oliveira e Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro Dpvat S.A., 

alegando que em 07.07.2015 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos de ids. 3708433 a 

3708510. Determinada a emenda da inicial no id. 4184603 a parte autora 

cumpriu conforme id. 4673049. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (id. 5535596), sendo que a requerida apresentou contestação 

(id. 5611328), alegando preliminarmente retificação da autuação, ausência 

de interesse de agir e sucumbência autoral. 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 registrado após o acidente, bem como afirma que não está 

comprovada o nexo causal entre a lesão e o suposto acidente em razão 

das divergências de informações entre o Boletim de Ocorrência que relata 

que a autora foi vítima de atropelamento por moto quando estava em frente 

a sua residência, ao passo que na ficha de primeiro atendimento contém a 

informação de queda de moto. Ressaltou inexistir provas quanto à alegada 

invalidez permanente e que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. Juntou os 

documentos de ids. 5611329 a 5611330. A parte autora impugnou a 

contestação no id. 5826513 e comprovou o requerimento administrativo no 

id. 5847792. Intimada as partes para especificarem quais provas 

pretendem produzir, manifestaram nos ids. 6761778 e 6840454. A 

avaliação médica aviou aos autos no id. 11934283, sobrevindo 

manifestação das partes (ids. 11949961 e 12158111). Na decisão de id. 

13854667 foram fixados os pontos controvertidos e designada audiência 

de instrução. Audiência de instrução realizada, contudo, a prova oral 

restou preclusa em razão da parte autora não ter apresentado rol de 

testemunha (id. 15326394). Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta Marina Jaime de Oliveira e Silva em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Da 
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ausência de interesse de agir Aduz a parte requerida ausência de 

interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 13764203 e 13764240. Assim, certo que uma 

vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Da sucumbência 

Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o mesmo 

confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, bem como ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente, em virtude da divergência entre as informações 

contidas no Boletim de Ocorrência e Prontuário Médico. Pois bem, 

designada audiência de instrução para esclarecer quanto à divergência 

ora descrita, a autora não arrolou testemunhas. No entanto, melhor 

analisando os documentos acostados nos autos, é possível atestar que a 

requerente de fato envolveu-se em um acidente envolvendo um veículo 

automotor. Isso porque, na inicial a autora alega que o acidente ocorreu 

em 07.07.2015, data essa que corrobora com o informado no Boletim de 

Ocorrência (id. 3708433), no qual consta que a autora havia sido 

atropelada por um motoqueiro não identificado. Ainda, verifico que a 

autora na mesma data deu entrada no Pronto Socorro (id. 3708510), em 

virtude da queda de uma moto. Dessa forma, apesar da divergência 

acerca da dinâmica do acidente é possível verificar que a autora sofreu 

acidente envolvendo um veículo automotor, sendo que em razão deste 

acidente a requerente teve invalidez em seu tornozelo conforme avaliação 

médica realizada no Cejusc (id. 11934283), atestando com a lesão 

relatada no boletim de atendimento, que inclusive consta o pedido de raio x 

do tornozelo. 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 despicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. 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 comprovada à existência de invalidez parcial permanente da 

autora decorrente do acidente ocorrido em 07.07.2015 e relacionada ao 

seu tornozelo esquerdo, restando afetada a capacidade funcional em 

50%, conforme se observa do laudo médico de id. 11934283, bem como 

restou comprovado também o acidente sofrido, consoante os documentos 

que instruem a inicial. Assim, diante desses elementos tenho que restou 

comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela parte 

autora e a sua lesão permanente no seu tornozelo 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 da requerente pelo laudo médico em razão do acidente de 

trânsito. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de seu tornozelo esquerdo em 50%, a lei estabelece 

o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 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 
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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 Marina Jaime de Oliveira e 

Silva em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S.A., para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete 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 07.07.2015 (id. 3708510), 

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 (hum mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, 

caput, § 8º, do CPC. Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004702-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA SANCHES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004702-56.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002151-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002151-06.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT,25 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003500-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAJU TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

LUCIANO ANDRE ZANINI (REPRESENTADO)

CLAUDIR ANTONIO ZANINI (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003500-44.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento das custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Consigno que fica CONDICIONADA a expedição do 

mandado ao depósito do título de crédito original (cheque) na secretaria da 

4ª Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do CPC. PRAZO DE 10 DIAS. 

Em sendo apresentado os títulos junto à secretaria dentro do prazo supra 

cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os autos conclusos para 

deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o 

necessário. Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000874-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que 

comprove nos autos o deposito do valor da diligência do Sr.Oficial de 

Justiça, para o devido cumprimento do mandado de citação.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003485-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO LUIZ DALTRO DE MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003485-75.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT,26 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389487 Nr: 5028-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DOS SANTO PASSARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE 

SEGURO DPVAT - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte requerida. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico.Dessa 

feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os 

custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida 

por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC.Para tanto, 

NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

médico perito (...)Intime-se o requerente para, querendo, apresentar os 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).Intimem-se as partes 

para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito deve ser 

advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O advogado da parte requerente fica instado a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada 

dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286834 Nr: 6099-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELY MARIA AUXILIADORA BARROS 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:12184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:17.504

 , DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do 

CPC, fixo como controvertidos: I - a existência da relação jurídica entre as 

partes, II- a origem do crédito III- a existência ou não do crédito alegado na 

inicial, IV- a existência ou não de pagamento por parte da requerida.Defiro, 

a produção da prova requerida pelas partes, consistente em depoimento 

pessoal da autora e prova testemunhal. Consigno que, que caso queira 

provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.Para tanto, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de novembro de 2018 às 14horas.Se 

ainda não o fizeram, as partes deverão apresentar o rol de testemunhas 

com prazo de 15 (quinze) dias antecedentes à audiência designada e com 

observância da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de 

indeferimento.A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Intime-se, 

pessoalmente, a autora, constando a advertência de que deverá 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo presumidos 

confessados os fatos alegados caso não compareça ou comparecendo, 

se recuse a depor (art. 385, § 1º, do CPC).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 532799 Nr: 5866-73.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE 

NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO - 

OAB:9.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 À vista da petição de fl. 29, defiro a dilatação do prazo por 30 (trinta) 

dias, a fim de que a parte habilitante atenda a determinação de fl. 28, 

mediante a apresentação de certidão de habilitação de crédito 

devidamente atualizada, sob pena de indeferimento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 543660 Nr: 11620-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALMON REIS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RAINATO VIEIRA - 

OAB:MT 16.238-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 
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OAB:MT 10.110

 Vistos.

I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 12/14).

 II - Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por RODRIGO CALMON REIS, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497084 Nr: 12228-28.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA LOUZADA NEPONOCENO FREITAS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

 Diante do teor contido na petição de fls. 34/36 e 37/38, intime-se o 

habilitante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos a 

atualização do crédito até a data da decretação da falência, conforme 

solicitado pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público.

Com manifestação juntada aos autos, abre-se vista a massa falida, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos documentos.

Do mesmo modo, renove-se a intimação do Administrador Judicial, para 

manifestar o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Por fim, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402062 Nr: 12431-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB: 6.848 MT, FABIO ROCHA NIMER - OAB:CORECON/MS 1033, 

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - OAB:MT 6.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pagas inicialmente pela habilitante. Sem condenação em 

honorários, ante a inexistência de contraditório.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 548744 Nr: 14440-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO WEBER, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FACUNDES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Autos nº 14440-85.2018.811.0002 – Código. 548744.

Vistos.

Compulsionando os autos, verifico que a existência de irregularidades que 

devem ser sanadas pelo requerente, para o andamento adequado do feito.

Diante disso, é necessário que o habilitante apresente documentos, 

conforme artigo 9º da Lei 11.101/2005, bem como declaração de 

hipossuficiência, cópia dos documentos pessoais e Certidão de 

Habilitação devidamente atualizada até a data da decretação da falência.

 Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, (art. 321 do 

CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498612 Nr: 13019-94.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA NUNES ROCHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

 Diante do teor contido na petição de fls. 35/37 e 38/39, intime-se o 

habilitante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos a 

atualização do crédito até a data da decretação da falência, conforme 

solicitado pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público.

Com manifestação juntada aos autos, abre-se vista a massa falida, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos documentos.

Do mesmo modo, renove-se a intimação do Administrador Judicial, para 

manifestar o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Por fim, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 548745 Nr: 14441-70.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE BENTO DE MORAES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:13940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Autos nº 14441-70.2018.811.0002 – Código. 548745.

Vistos.

Compulsionando os autos, verifico que a existência de irregularidades que 

devem ser sanadas pela requerente, para o andamento adequado do feito.

Diante disso, é necessário que a habilitante apresente documentos, 

conforme artigo 9º da Lei 11.101/2005, bem como declaração de 

hipossuficiência e Certidão de Habilitação devidamente atualizada até a 

data da decretação da falência.

 Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, (art. 321 do 

CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498609 Nr: 13016-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

 Diante do teor contido na petição de fls. 31/33 e 34/35, intime-se o 

habilitante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos a 

atualização do crédito até a data da decretação da falência, conforme 

solicitado pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público.

Com manifestação juntada aos autos, abre-se vista a massa falida, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos documentos.

Do mesmo modo, renove-se a intimação do Administrador Judicial, para 

manifestar o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Por fim, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497079 Nr: 12223-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FRANCISCO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

 Diante do teor contido na petição de fls. 35/37 e 39/40, intime-se o 

habilitante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos a 

atualização do crédito até a data da decretação da falência, conforme 

solicitado pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público.

Com manifestação juntada aos autos, abre-se vista a massa falida, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos documentos.

Do mesmo modo, renove-se a intimação do Administrador Judicial, para 

manifestar o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Por fim, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 531185 Nr: 5025-78.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON SERAFIM TAVARES, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065MT, IVAN SCHNEIDER - OAB:15.345, RONY DE ABREU 

MUNHOZ - OAB:11.972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Autos nº 5025-78.2018.811.0002 – Código 531185

Vistos.

À vista da petição de fl. 10, defiro a dilação do prazo por 30 (trinta) dias 

para que a habilitante atenda a determinação de fl. 09, mediante a 

apresentação de certidão de habilitação de crédito devidamente 

atualizada, sob pena de indeferimento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498610 Nr: 13017-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BONDESPACHO ILDEFONSO BATISTA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

 Diante do teor contido na petição de fls. 36/38 e 39/40, intime-se o 

habilitante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos a 

atualização do crédito até a data da decretação da falência, conforme 

solicitado pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público.

Com manifestação juntada aos autos, abre-se vista a massa falida, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos documentos.

Do mesmo modo, renove-se a intimação do Administrador Judicial, para 

manifestar o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Por fim, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 469641 Nr: 21012-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZANGELA SILVA DOS ANJOS ALVES, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAETANO LEITE - 

OAB:OAB/MT 13.341, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:MT 

9.779, RODRIGO SCHOSSLER - OAB:8.225-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 Autos nº 21012-28.2016.811.0002. Código 469641

Vistos.

 Vistas ao Administrador Judicial, para manifestar o que entender de 

direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Por fim, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 524292 Nr: 902-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRO HENRIQUE DE ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEICY KELLY SILVA TAQUES - 

OAB:MT 14.351, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/MT, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 Vistos.

Inicialmente, verifica-se que, os autos estão com peças desordenadas 

após as fls. 19, sendo assim digne-se esta secretaria a organizar 

corretamente as peças de forma cronológica e renumerar o feito.

Diante do teor contido na petição de fls. 51/73 e 74/75, intime-se a 

recuperanda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

esclarecimento quanto à divergência dos valores apresentados, conforme 

solicitado pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público.

Do mesmo modo, renove-se a intimação do Administrador Judicial, para 

manifestar o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Por fim, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320788 Nr: 17194-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA PAULA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:MT. 6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Assim, tendo em vista que não houve decisão acerca da impugnação 

ofertada pela executada e, considerando que os documentos aportados 

às fls. 177/179, comprovam que a executada está em recuperação 

judicial, processo que tramita na 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, nos termos do Ofício 

Circular nº 576/2017 – DAP, determino a suspensão da ação, até ulterior 

ordem em contrário.OFICIE-SE ao Juízo da recuperação judicial, 

comunicando que foi efetivada a penhora on line de fls. 171/172, em data 

de 10/11/2017.Por outro lado, no decorrer do processo a executada 

passou a se identificar como OI S/A., inclusive dizendo que seria a 

sucessora da concessionária originalmente alocada no polo passivo da 

lide.A parte exequente, sem anuência expressa, mas implícita, também 

passou a tratar a executada como OI S/A.Assim, até por ser fato notório, 

sem divergência das partes, apesar de não ter pedido expresso de 

sucessão processual determino seja promovida a substituição no polo 

passivo da lide da empresa OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A. para a 

empresa OI S/A., com os consertos necessários no distribuidor e na capa 

dos autos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333917 Nr: 2476-37.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIDIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, instituto financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587

 Autos nº 2476-37.2014.811.0002- Código. 333917

Vistos.

Diante do teor da petição acostada às fls. 109/117, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 118/121.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 377160 Nr: 24674-68.2014.811.0002

 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: HÉLIO CORDEIRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGUROS S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Certifico que o Recurso de Apelação (fls. 188/192) foi apresentado 

tempestivamente. Sendo assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para apresentar Contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402959 Nr: 12905-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA, MOTO RAÇA LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGNES GOMES, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, AMPM COMESTIVEIS LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, REDEFLEX 

COM. E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:MT 

15.948, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:MT 9.779, 

CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15.596-MT, Clovis Sguarezi 

Mussa de Moraes - OAB:MT 14.485, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19.171 M/S, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605, HELDER 

GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS, João Barros Ferreira Junior 

- OAB:7002, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:9552 MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 

13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Torno nulo o Edital de relação de credores expedido no dia 20/09/2018 em 

decorrência de erro material.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402959 Nr: 12905-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA, MOTO RAÇA LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGNES GOMES, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, AMPM COMESTIVEIS LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, REDEFLEX 

COM. E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:MT 

15.948, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:MT 9.779, 

CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15.596-MT, Clovis Sguarezi 

Mussa de Moraes - OAB:MT 14.485, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19.171 M/S, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605, HELDER 

GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS, João Barros Ferreira Junior 

- OAB:7002, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:9552 MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 

13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE AVISO SOBRE A RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADO 

PELO ADMINISTRADOR JUCIDICIAL

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 12905-29.2015.811.0002 – CÓD. 402959

ESPÉCIE: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento

PARTES REQUERENTES: MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMB. E 

LUBRIFICANTES LTDA – ME E OUTRO

ADMINISTRADORA JUDICIAL: EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: TERCEIROS INTERESSADOS E 

CREDORES

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E TERCEIROS/INTERESSADOS, nos 

termos do artigo 99 da Lei nº 11.101/2005, da presente ação de falência 

decretada aos devedores MASSA FÁLIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – ME e NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA., consoante consta da petição 

inicial a seguir transcrita em resumo, ficando advertidos os credores do 

prazo disposto no art. 7º, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005 para, em 15 

(quinze) dias apresentarem suas habilitações e/ou divergências de crédito 

ao Administrador Judicial. O presente edital será publicado, e afixado no 

lugar de costume para que no futuro ninguém possa alegar ignorância.

RESUMO INICIAL DOS AUTOS: NOSSO POSTO COMBUSTÍVEL E 

LUBRIFICANTES LTDA E NAZÁRIO COM. DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA., devidamente qualificadas na petição inicial 

ingressaram com pedido de recuperação judicial, distribuído em 

23.06.2015, com fundamento na Lei n. 11.101/05, que teve deferido seu 

processamento em 30.06.2015. Na sequência as recuperandas solicitaram 

que fosse mantido o fornecimento de energia elétrica nas suas unidades 

consumidores, mediante a intimação da concessionária de energia para tal 

desiderato, o que foi deferido às fls. 252/252-v. Com a apresentação da 

relação dos credores (fls. 267/270) e do plano de recuperação judicial 

pelas recuperandas (fls. 316/431), foram opostas objeções pelos 

credores sendo eles Banco Bradesco S/A; Moto Raça Ltda.; Caixa 

Econômica Federal e Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. Nesse permeio as 

recuperandas formularam pedido de alienação de uma das suas unidades 

produtivas, bem assim requereram a prorrogação do prazo de blindagem 

(fls. 472/480 e 509/515). (...) Convocada a assembleia geral de credores, 

em primeira sessão, não foi possível dar início aos trabalhos por ausência 

de quórum mínimo necessário das classes creditícios, nos termos do art. 

37, § 2º, da Lei n. 11.101/05 (fls. 765/771). Entretanto, por ocasião da 

segunda convocação o plano de recuperação foi rejeitado por 

unanimidade pelos credores presentes (fls. 775/782). Após as 

recuperandas apenas manifestaram acerca do laudo pericial, vindo-me os 

autos conclusos. (...) Assim, o plano de recuperação foi rejeitado 100% 

pelo credor com garantia real e pelos credores quirografários. Diante da 

não aprovação do plano nos moldes do art. 45 da Lei 11.101/05, cabe à 

análise do resultado da assembleia para imposição, pelo judiciário, do 

plano de recuperação judicial caso atendidos, cumulativamente, os três 

incisos do § 1º do art. 58 da referida lei e, desde que, “o plano não implicar 

tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houve 

rejeitado” (§2º do art. 58 da Lei 11.101/05). (...) Friso, por mais que se 

queira preservar a sociedade empresarial, o caso versando não revela 

mais favorável ao reerguimento das recuperandas, diante da 

impossibilidade de acordo coletivo de vontades, pois os credores já 

manifestaram expressamente pela rejeição do plano recuperacional. Sob o 

espectro de tais fundamentos, outro caminho não resta senão a 

convolação da recuperação judicial em falência, com fulcro no art. 56, § 

4º, c/c o art. 73, III, ambos da Lei 11.101/05. Diante de todo o exposto, foi 

DECLARADO a FALÊNCIA das sociedades empresárias NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA E NAZÁRIO COM. DE 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., ambas qualificadas na petição 

inicial. Assim, foi determinado pelo Juizo da falência a expedição do 

EDITAL, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 99 da lei 

11.101/05.

RESUMO DA DECISÃO: Vistos, etc. I - Publique-se o Quadro Geral de 

Credores apresentado pela Admistradora Judicial (fls. 1.597/1.598), tal 

como estabelecido pelo artigo 7º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005. II - Diante do 

teor da petição de fls. 1.581/1.584 a Administradora Judicial formulou os 

seguintes pedidos: expedição de dois alvarás, um para pagamento dos 

honorários contratuais do escritório contratado para defender os 

interesses da falida na Justiça do Trabalho, no importe de R$3.600,00 

(três mil seiscentos reais), e, outro para pagamentos dos honrários 

contratuais do Contador, no importe de R$6.500,00 (seis mil quinhentos 

reais). II. 1. Nesse sentido, autorizo a expedição dos alvarás judicial 

totalizando o montante de R$10.100,00 (dez mil e cem reais), nos termos 

da petição às fls. 1.582 e fls. 1.584. III. Outrossim, determino o 

cumprimento integral da decisão de fls. 1.549/1.550, inclusive dos itens “5” 

e “11”. IV - Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o 

necessário, e façam os autos conclusos para a apreciação dos 

requerimentos pendentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 31 de agosto de 2018. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito.

RELAÇÃO DE CREDORES DA EMPRESA NOSSO POSTO COMBUSTÍVEL E 

LUBRIFICANTES LTDA E NAZÁRIO COM. DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, COM A SEGUINTE ORDEM: NÚMERO DO CRÉDITO, 

NOME DO CREDOR, CLASSIFICAÇÃO E VALOR DO CRÉDITO: 1.Ex Lege 

Administração Judicial Ltda, Extraconcursal, R$ 20.247,73; 2. Guilherme 

Arguelho Moura, Extraconcursal, R$ 52.080,00; 3. Ronaldo Karczewski, 

Extraconcursal, R$ 5.200,00; 4. Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, Extraconcursal, R$ 38.028,75; 5. Galdino, Sguarezi & Vieira 

Advogados E Associados, Extraconcursal, R$ 336.211,84; 6 Vicente 

Lopes Filho, Extraconcursal, R$ 40.000,00; 1. Alisson Henrique dos 

Santos, Trabalhista, R$ 9.234,74; 2. Ananias Epifaniio da Costa, 

Trabalhista, R$ 128.757,46; 3. Ariana Vieira Pereira, trabalhista, R$ 

1.000,00; 4. Antonio de Souza Amorim, Trabalhista, R$ 143.700,00; 5. 

Agnes Gomes, Trabalhista, R$ 36.335,63; 6. Celino Ferreira de Almeida, 

Trabalhista, R$ 31.340,26; 7. David Alves Feitoza, Trabalhista, R$ 

11.536,02; 8. Elias De Almeida Marques, Trabalhista, R$ 36.213,92; 9. 

Espolio Jaqueline Vieira Pereira, Trabalhista, R$ 2.052,96; 10. Gilmar Lima 

Dias, Trabalhista, R$ 879,33; 11; Felessandro R. De lima, Trabalhista, R$ 

9.451,96; 12.Hideraldo Magnani, Trabalhista, R$ 137.358,68; 13. João 

Severiano Da Silva, Trabalhista, R$ 5.397,61; 14. Jowalderg Eric Duarte 

França, Trabalhista, R$ 6.162,94; 15. Junior Da Silva Morais, Trabalhista, 

R$ 26.106,92; 16. Katia Roberta De Oliveira, Trabalhista, R$ 41.456,75; 17. 

Leandro Ferreira Santana, Trabalhista, R$ 22.000,00; 18. Letícia Aparecida 

Barros, Trabalhista, R$ 10.000,00; 19. Lizangela Silva Dos Anjos Alves, 

Trabalhista, R$ 23.109,70; 20. Luciene Alves Miranda, Trabalhista, R$ 

35.403,18; 21. Lucilei Rosa Da Silva Costa (esp. Bruno f. Da Costa), 

Trabalhista, R$ 45.841,01; 22. Marcia Regina Da Silva, Trabalhista, R$ 

6.015,92; 23. Marcio José Da Silva, Trabalhista, R$ 17.531,74; 24. Misael 

Ribeiro Marques, Trabalhista, R$ 41.549,33; 25. Rafael Cezar Da Silva, 

Trabalhista, R$ 9.240,00; 26. Rozelir Benda De Almeida, Trabalhista, R$ 

53.597,44; 27. Rosane Aparecida Da Silva, Trabalhista, R$ 6.917,59; 28. 

Rubens Gonçalo Guimarães, Trabalhista, R$ 2.311,62; 29. Simone Da Silva 

Costa, Trabalhista, R$ 21.616,64; 30. Shirley Aparecida Pedrosa, 

Trabalhista, R$ 20.000,00; 31. Vera Lucia Souza Santos, Trabalhista, R$ 
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28.338,18, 32. Wilmar Campos De Souza, Trabalhista, R$ 23.056,04; 33. 

Zozima Dominga Da Costa, Trabalhista, R$ 13.814,69; 1. Ipiranga Produtos 

de Petroleo Ltda. e AM/PM Comércio Ltda., Garantia Real, R$ 1.800.000,00; 

1. União Execução Fiscal – Justiça do Trabalho, Tributário, R$ 52.177,90; 

1. Vicente Lopes Filho, Privilégio Especial, R$ 61.419,56; 1. Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, Privilégio Geral, R$ 11.761,79; 1. 

Adolfo De Tal, Quirografário, R$ 5.643,00; 2. Altra Locações de Maquinas, 

Quirografário, R$ 480,00; 3. Amarildo Crisostomo Barbosa, Quirografário, 

R$ 216.485,35; 4. Aspen Distribuidora De Combustível, Quirografário, R$ 

37.800,00; 5. Banco Bradesco S/A, Quirografário, R$ 684.803,26; 6. C. F. 

Souza Ferreira & a.s. Mendonça, Quirografário, R$ 200,00; 7. C. F.S. F. & 

M. S. Ltda Me, Quirografário, R$ 200,00; 8. Caixa Economica Federal, 

Quirografário, R$ 2.313.320,19; 9. Capri Indústria E Comércio Ltda, 

Quirografário, R$ 116,00; 10. Carlos Alberto Pereira, Quirografário, R$ 

35.140,00; 11. Cetap Distribuidora Prod. Alimentos Ltda, Quirografário, R$ 

820,00; 12. Chocolates Garoto S/A, Quirografário, R$ 60,47; 13. Claumar 

Alimentos Ltda., Quirografário, R$ 272,81; 14. Companhia Maranhense De 

Refrigerantes, Quirografário, R$ 1.644,69; 15. Coop. Econ. Cred. Mutuo 

dos Lojistas, Quirografário, R$ 55.000,00; 16. Copa Distribuidora De 

Alimentos Ltda., Quirografário, R$ 1.087,61; 17. Copralon C. De Produtos 

Alimentícios Londrina Ltda., Quirografário, R$ 645,24; 18.Dataplus, 

Quirografário, R$ 250,00; 19. Dalton Adorno Tornavoi, Quirografário, R$ 

8.000,00, 20. De Minas Indústria E Comércio Atacadista, Quirografário, R$ 

402,12; 21. Dibox Distribuidora de Prod. Broker Ltda., Quirografário, R$ 

1.914,07; 22. Distribuidora de Prod. Alimentos Santo Andre Ltda., 

Quirografário, R$ 2.612,68; 23. Drogaria América, Quirografário, R$ 

5.479,96; 24. Embratel S/A, Quirografário, R$ 76,80; 25. Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora De Energia S/A, Quirografário, R$ 26.337,93; 26. 

Erenildo Motta Ramos, Quirografário, R$ 250.000,00; 27. Fabrica Quimica 

Petróleo E Derivados Ltda, Quirografário, R$ 3.170,40; 28. Gerencial 

Factoring Fomento Mercantil, Quirografário, R$ 115.880,00, 29. Giro Forte 

Comércio E Distribuição, Quirografário, R$ 990,08, 30. Ipiranga Produtos de 

Petróleo / AM PM Coméstíveis Ltda., Quirografário, R$ 2.194.546,07; 31. 

Jbf Distribuidora De Aditivos E Lubrificantes, Quirografário, R$ 802,55; 32. 

Luiz Alberto Da Silva Gonçalves, Quirografário, R$ 300.000,00; 33. Marcca 

Fomento Mercantil, Quirografário, R$ 83.210,92; 34. Moto Raça Ltda, 

Quirografário, R$ 404,93; 35. Oi Móvel S/A, Quirografário, R$ 3.466,66; 36. 

Oleofil Filtros Desidratadores Ltda, Quirografário, R$ 800,00; 37. Paulo 

Roberto Azambuja De Vilhena, Quirografário, R$ 120.000,00; 38. Petroluz 

Distribuidora Ltda, Quirografário, R$ 31.750,00; 39. Policard Systems E 

Serviços S/A, Quirografário, R$ 12.146,36; 40.Rede Flex Com. Serv. de 

Telefonia Ltda, Quirografário, R$ 5.773,36; 41. Rei Instalação E 

Manutenção De Postos, Quirografário, R$ 1.360,00; 42. Renata Ribeiro 

Lima Ferreira – Me, Quirografário, R$ 200,00; 43. Shopping Do Posto, 

Quirografário, R$ 92,00; 44. Sigma Produtos Alimentícios Ltda, 

Quirografário, R$ 1.281,59; 45. Sociedade Com. E Importadora Hermes S/A 

Popshop, Quirografário, R$ 3.467,20; 46. Souza Cruz S/A, Quirografário, 

R$ 34.394,32; 47. Souza Cruz S/A - Composição De Dívidas - Mulinari & 

Moraes, Quirografário, R$ 3.115,00; 48. Souza cruz s/a - Mulinari & 

Moraes Adv. Associados, Quirografário, R$ 3.896,66; 49. Souza cruz s/a 

- precisão global de cobranças, quirografário, R$ 1.875,86; 50. Terra 

Networks Brasil S/A, Quirografário, R$ 357,54; 51. Triunfante 

Matogrossense Alimentos Ltda, Quirografário, R$ 479,08; 52. Valdeir De 

Queiroz Lima, Quirografário, R$ 170.000,00; 53. Vega Contabilidade E 

Auditoria Ltda, Quirografário, R$ 78.034,83; 54. W. M. Serviços ambientais, 

quirografário, R$ 1.040,00; 55. Widal & Marchioretto Ltda (Comercial 

Mariano), Quirografário, R$ 6.889,30; 56. Xavante Distribuidora De 

Extintores Ltda, Quirografário, R$ 585,00; 57. Antonio De Souza Amorim, 

Quirografário, R$ 110.564,23;

ADVERTÊNCIAS/PRAZOS: FICAM INTIMADOS OS CREDORES E 

TERCEIROS DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI Nº 

11.101/05 (15 DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL), PARA 

APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO OU/E DIVERGÊNCIA A 

SEREM ENTREGUES AO ADMINISTRADOR JUDICIAL. Ficam ainda intimados 

os credores e terceiros de que foi nomeada a Administradora Judicial, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, representada pelo Dr. BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 

9.779, com endereço sito à Rua 24 de outubro, 959, Bairro Popular, 

Cuiabá, CEP: 78.045-470, telefone: (65) 99233-3270 e-mails: 

b r e n o @ e x l a d m i n i s t r a c a o j u d i c i a l . c o m . b r ,  s i t e : 

www.exladministracaojudicial.com.br, onde os documentos das falidas 

podem ser consultados. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu Carla Teresinha Fiori Berto Luz-Analista, digitei.Várzea Grande - MT, 21 

de setembro de 2018. Bartyra Rossana Miyagawa Gestora Judiciária 

Matrícula nº 7784

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 481802 Nr: 2985-60.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE OLALIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

LTDA, JOAO PAULO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA CAROLINA DA 

FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:OAB/MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, JOÃO PAULO FORTUNATO - OAB:CRC/MT 

6763/O-9

 Vistos.

 Diante do teor contido na petição de fls. 14/15 e 16/17, intime-se o 

habilitante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos a 

atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, tendo 

em vista que na certidão apresentada aos autos não consta a data de 

atualização do crédito fora atualizado, fazendo-se necessário o 

saneamento de tal irregularidade, conforme solicitado pelo Administrador 

Judicial e pelo Ministério Público.

Com manifestação juntada aos autos, abre-se vista a recuperanda, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos documentos.

Do mesmo modo, renove-se a intimação do Administrador Judicial, para 

manifestar o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Por fim, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395137 Nr: 8504-84.2015.811.0002

 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: VANILCIO ASCARI SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:8328-E, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI - OAB:9392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte requerida. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automotor.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada 

pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC.Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN(...)Intime-se o requerente para, querendo, apresentar 

os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O advogado da parte requerente fica instado a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada 

dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 
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15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 501645 Nr: 14610-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:MT 10.473, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

 Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334230 Nr: 2799-42.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Alves Cunha - OAB:MT 

7.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte requerida, 

declarando o feito saneado.Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automotor.Dessa feita, DEFIRO a realização de 

perícia médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da 

perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, 

segundo inteligência do art. 95 do CPC.Para tanto, NOMEIO para os 

trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, médico perito, com 

e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC).FIXO, ainda, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a 

título de honorários periciais(...)Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.(...)INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 281592 Nr: 312-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARCIA SIQUEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VILELA MADRUGA, CHIRLE 

PAULINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 312-70.2012.811.0002 - Código. 281592

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento do 

acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, pela parte 

requerente/exequente (fls.285).

Assim, determino que:

a) Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, para que os 

requerentes sejam reintegrados na posse do imóvel situado na Rua do 

Livramento, n°517, casa 1, Residencial João Filho III, Centro, Várzea 

Grande .

b) Intime-se a parte requerida/ executada para que efetue o pagamento 

dos honorários advocatícios, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 481799 Nr: 2983-90.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SOUZA SANTOS, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, JOAQUIM LISBOA NETO - OAB:MT 10.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por VERA 

LUCIA SOUZA SANTOS, de R$ 28.338,18 (vinte e oito mil trezentos e trinta 

e oito reais e dezoito centavos), reconhecido pela 2ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000674-59.2015.5.23.0107, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 26), a ser habilitado na 

classe de credores privilegiados trabalhistas da MASSA FALIDA DE 

NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.Isento 

de custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 486104 Nr: 5691-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ALVES FEITOSA, BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA NOSSO POSTO 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 
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MIRANDA - OAB:MT 9.779, STELLA CAROLINA DA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:OAB/MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15.948-MT, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:MT 

14.485, Vittor Arthur Galdino - OAB:13.955-MT

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por DEIVID 

ALVES FEITOSA, de R$ 11.536,02 (onze mil quinhentos e trinta e seis 

reais e dois centavos), reconhecido pela 3ª Vara do Trabalho de Várzea 

Grande/MT, nos autos do processo de nº 0000932-40.2013.5.23.0107, 

atualizados nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pelo 

credor (fls. 07), a ser habilitado na classe de credores privilegiados 

trabalhistas da MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência 

ao Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394537 Nr: 8098-63.2015.811.0002

 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: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON LUTS LEITE BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:MT 9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405988 Nr: 14533-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZORIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Autos nº 14533-53.2015.811.0002 – Código 405988

Vistos.

Considerando o meu afastamento no período de 25 e 26 de setembro de 

2018 em razão da participação no “Simpósio O Agronegócio na 

Interpretação do STJ”, redesigno a audiência de Instrução e Julgamento 

marcada anteriormente para o dia 10 de outubro de 2018 às 16h30min.

 Intime-se. Com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525346 Nr: 1616-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ANTONIO DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por 

LEONARDO ANTONIO DA SILVA, de R$ 3.747,10 (três mil setecentos e 

quarenta e sete reais e dez centavos), reconhecido pela 8ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000318-36.2018.5.23.0008, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 25), a ser habilitado na 

classe de credores extraconcursal da MASSA FALIDA DE COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503522 Nr: 15622-43.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMEIRE DA SILVA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por SIMEIRE 

DA SILVA, de R$ 8.662,70 (oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e 

setenta centavos), reconhecido pela 1ª Vara do Trabalho de Várzea 

Grande/MT, nos autos do processo de nº 0000731-12.2017.5.23.0106, 

atualizados nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pelo 

credor (fls. 08 e 16), a ser habilitado na classe de credores privilegiados 

trabalhistas da MASSA FALIDA DE COMPRE MAIS SUPERMERCADO 

LTDA.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 509394 Nr: 18677-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS GONÇALO DE GUIMARÃES, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO 

DA SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por DEIVID 

ALVES FEITOSA, de R$ 11.536,02 (onze mil quinhentos e trinta e seis 

reais e dois centavos), reconhecido pela 3ª Vara do Trabalho de Várzea 

Grande/MT, nos autos do processo de nº 0000932-40.2013.5.23.0107, 

atualizados nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pelo 

credor (fls. 07), a ser habilitado na classe de credores privilegiados 

trabalhistas da MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência 
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ao Ministério Público.Defiro, desde já, o desentranhamento da 

manifestação de fls.20, tendo em vista que não há relação com os 

autos.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525504 Nr: 1729-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVID ALVES GOMES DA SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por DEIVID 

ALVES GOMES DA SILVA, de R$ 2.052,23 (dois mil cinquenta e dois reais 

e vinte e três centavos), reconhecido pela 3ª Vara do Trabalho de Várzea 

Grande/MT, nos autos do processo de nº 0000885-24.2017.5.23.0108, 

atualizados nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pelo 

credor (fls. 11), a ser habilitado na classe de credores privilegiados 

trabalhistas da MASSA FALIDA DE COMPRE MAIS SUPERMERCADO 

LTDA.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 26933 Nr: 5093-58.2000.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA, ELDER KENNIDY 

DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - OAB:18.890, VÂNIA CLEIA 

SOUZA LOPES - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT-3515, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 INTIMAÇÃO da parte da Síndica e do Advogado da Massa para 

manifestarem quanto ao parecer ministerial de fls. 93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525905 Nr: 1924-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA CARNAUBA BARBOSA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Compre Mais Supermecados 

LTDA - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEN ANDERSON GARCIA - 

OAB:MT 21.835/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por ERICA 

CARBAUNA BARBOSA, de R$ 5.765,45 (cinco mil setecentos e sessenta 

e cinco reais e quarenta e cinco centavos), reconhecido pela 2ª Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0001534-89.2017.5.23.0107, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 11), a ser habilitado na 

classe de credores privilegiados trabalhistas da MASSA FALIDA DE 

COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 439798 Nr: 6669-27.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR LACERDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

Intime-se à requerente , por intermédio de seu advogado, para que 

manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, procedendo todos os 

atos necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316536 Nr: 12909-37.2013.811.0002

 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: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA, ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, EXECTIS 

ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, JOAO PAULO FORTUNATO, 

SCJOHSON DISTRIBUIÇÃO LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DOSMÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS D, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO 

VOTORANTIM S.A, BANCO DO BRASIL, PROCTER & GAMBLE DO BRASIL 

S/A, MONDELEZ BRASIL LTDA, SENA &ALEGRETTI LTDA, SENA 

RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

BAnco Industrial e Comercial S/A., EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, ALLIANZ SEGUROS S/A, CLARO S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, W A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA, 

JACKSON MÁRIO DE SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, RED BULL 

DO BRASIL LTDA, KELLOGG BRASIL LTDA, MAKRO ATACADISTA S/A, 

PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA ME, EMBRATEC - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM 

LTDA., ELEVADORES OTIS LTDA, DIAGEO BRASIL LTDA, BANCO 

VOLKSWAGEM S/A, CLAUDINEY FALCÃO SANTOS, T.H.R. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA 4º VARA CÍVEL DESTA COMARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENISIO COELHO JÚNIOR - 

OAB:OAB/RJ 128.642, ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - 

OAB:20983/O, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 

4.677, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:MT 12.560, ANTONIO 

AUGUSTO GARCIA LEAL - OAB:OAB/SP152.186, CARLOS FERNANDO 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT 15.104-A, Cleide Rosangela Hetzel - 

OAB:8244-B, CRISTIAN COLONHESE - OAB:241799/SP, CRISTIANE 

DENARDI MACHADO GALLUCCI - OAB:45441, DARLAN ADIB FARES - 

OAB:MT 9.265, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 

7680, ELTON CARLOS VIEIRA - OAB:OAB/MG 94.455, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, FÁBIO LUIS DE MELLO 
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OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, FELIPE 

ZORZAN ALVES - OAB:OAB/SP 182.184, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEREDO - OAB:MT 7.627-A, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS 

- OAB:12.574/MS, GILMAR ISRAEL DA SILVA - OAB:15163, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842/A, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:OAB/MT9847, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-A/MT, João Paulo Fortunato - OAB:CRC/MT 6763/0-9, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9946, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11.846-B/MT, LUÍS ANTONIO MARCHIORI PERÍCOLO - 

OAB:OAB/MS 12.477, MARCIO BELLOCCHI - OAB:OAB/SP 112.579, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A, MARCO ANTONIO 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247-OAB-MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:, Paulo Eduardo 

Machado Oliveira de Barcellos - OAB:79416/SP, PAULO FERNANDO 

SCHENEIDER - OAB:, RENATO JOSÉ CURY - OAB:SP 154.351, THIAGO 

FRANCISCO CAMPOS - OAB:, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das empresas recuperandas para promover ao pagamento 

da avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440895 Nr: 7256-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ALVES GOMES DE SOUZA, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA. – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROCHA NIMER - 

OAB:CORECON/MS 1033, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - OAB:MT 

11.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por SOLANGE 

ALVES GOMES DE SOUZA, de R$ 9.000,00 (nove mil reais), reconhecido 

pela 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000063-84.2016.5.23.0006, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 08), a ser habilitado na 

classe de credores privilegiados trabalhistas da recuperanda VMR 

COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.Isento de custas e 

honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 479512 Nr: 1769-64.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY APARECIDA PEDROSA, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por SHIRLEY 

APARECIDA PEDROSA, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reconhecido pela 

1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0001276-87.2014.5.23.0106, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 12), a ser habilitado na 

classe de credores privilegiados trabalhistas da MASSA FALIDA DE 

NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.Isento 

de custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542472 Nr: 48182-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM / PM COMESTIVEIS LTDA, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZÁRIO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZÁRIO CHAPARRO, NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477/MT, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - OAB:9779, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:MT 14.485

 INTIMAÇÃO do administrador judicial, Breno Augusto P. de Miranda, para 

manifestar-se nos autos de códigos 542473, 542472 e 543345, todos 

apensos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542473 Nr: 48185-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZÁRIO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZÁRIO CHAPARRO, NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ DE SIQUEIRA - 

OAB:3243/GO, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - OAB:9779, MARIA 

LUCIA F. TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clovis Sguarezi Mussa de 

\Moraes - OAB:14.485

 INTIMAÇÃO do administrador judicial, Breno Augusto P. de Miranda, para 

manifestar-se nos autos de códigos 542473, 542472 e 543345, todos 

apensos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298510 Nr: 19050-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON BOMDESPACHO SANTANA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca da proposta de 

acordo apresentada pela parte Requerida de fls. 200/201, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 543345 Nr: 18200-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL E 
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LUBRIFICANTES LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

AM/PM COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5447, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 INTIMAÇÃO do administrador judicial, Breno Augusto P. de Miranda, para 

manifestar-se nos autos de códigos 542473, 542472 e 543345, todos 

apensos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 446435 Nr: 10170-86.2016.811.0002

 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: SANTOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA, DECIO 

JOSE MATOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT 9.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA LINHARES DE 

CASTRO - OAB:20559

 Intimação das patronas da parte requerente para fornecer meios para o 

devido cumprimento do mandado expedido, devendo entrar em contado 

com o Sr(a) Ofcial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 400674 Nr: 11700-62.2015.811.0002

 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: PAULO EDSON RODRIGUES TERTERELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CESAR DIAS AMORIM - 

OAB:MT 6.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos patronos da parte requerente para fornecer meios para o 

devido cumprimento do mandado expedido, devendo entrar em contado 

com o Sr(a) Ofcial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325317 Nr: 21718-16.2013.811.0002

 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: LORENA GOMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE NATHAINE TUNES 

DE OLIVEIRA TREMURA - OAB:MT 13.645/O

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341281 Nr: 8929-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO GÍLSON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANCIA PEREIRA GODOR PINHEIRO, 

MANOEL PINHEIRO DA SILVA NETO, SADY DE QUEIROZ MUSSA, 

PROPRIETÁRIO DO LOTE 13, PROPRIETÁRIO DO LOTE 09, PROPRIETÁRIO 

DO LOTE 07

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTANCIA PEREIRA GODOR 

PINHEIRO, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), 

viuvo(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: O requerente alega vir mantendo a posse do imóvel 

(lote 08), localizado na rua 04, quadra 02, Loteamento Campos Verdes, 

Várzea Grande-MT, com área de 300m² (trezentos metros quadrados), 

desde janeiro de 1997, de forma mansa e pacífica, contínua, sem oposição 

e com animus domini, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos. Afirma ser 

conhecido por todos como o proprietário do local e que vem pagando o 

IPTU como se dono fosse. Busca por meio desta ação o reconhecimento 

da propriedade do imóvel. DESPACHO:

Descrição do Imóvel Usucapiendo: imóvel (lote 08), localizado na rua 04, 

quadra 02, Loteamento Campos Verdes, Várzea Grande-MT, com área de 

300m² (trezentos metros quadrados)

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Intime-se a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 

47, no prazo de 5 (cinco) dias.. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 19 de setembro de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402959 Nr: 12905-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA, MOTO RAÇA LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGNES GOMES, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, AMPM COMESTIVEIS LTDA, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, REDEFLEX 

COM. E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:MT 

15.948, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:MT 9.779, 

CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15.596-MT, Clovis Sguarezi 

Mussa de Moraes - OAB:MT 14.485, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19.171 M/S, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605, HELDER 

GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS, João Barros Ferreira Junior 

- OAB:7002, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:9552 MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 

13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Torno nulo o Edital de relação de credores expedido no dia 21/09/2018 e 

disponibilizado no dia 24/09/2018 em decorrência de erro material. Certifico 

ainda que será expedido novo edital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 210705 Nr: 6311-43.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL MAYER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

- OAB:OAB/MT 9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO da parte requerida para manifestar-se acerca da resposta ao 

ofício juntada nos autos.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008494-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI PEREIRA DE SALES (IMPETRANTE)

FERNANDA DE LIMA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENEDITO DE CUIABÁ 

(IMPETRADO)

DIRETOR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

Secretário de Saúde do Município de Várzea Grande (IMPETRADO)

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENEDITO DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (IMPETRADO)

 

Vistos, Francinei Pereira de Sales impetrou Mandado de Segurança com 

pedido de liminar contra ato praticado pelo Hospital e Pronto Socorro 

Municipal de Várzea grande-MT, Diretor do Hospital e Pronto Socorro 

Municipal de Várzea Grande, Secretário de Saúde do Município de Várzea 

Grande, Secretário na Secretaria de Saúde, Diretor do Hospital Municipal 

São Benedito de Cuiabá-MT, Secretário de Saúde no Município de Cuiabá , 

alegando que no dia 18 de agosto de 2018 o autor sofreu um acidente 

sendo encaminhado para o Pronto-Socorro de Várzea Grande. Ao ser 

realizada uma tomografia computadorizada na coluna cervical constatou 

uma fratura do processo odontoide (d’allonzo I) e também fraturas dos 

primeiros arcos costais com pneumotórax e enfisema subcutâneo à 

esquerda. Sustenta que no dia 20/08/2018, foi solicitada uma cirurgia em 

caráter de urgência, tendo sido autorizada a cirurgia em 27/08/2018 no 

Hospital Municipal São Benedito de Cuiabá, contudo, a cirurgia não foi 

realizada. Assevera que a enfermeira chefe se negou a fornecer ao 

paciente o prontuário médico, laudo médico e guia de internação. Finaliza, 

requerendo a concessão da liminar para que seja realizada a 

transferência do autor para a UTI, bem como a realização de cirurgia, com 

apoio nos documentos anexos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Tratando-se o Mandado de Segurança de instituto processual que visa a 

proteção de direito líquido e certo, compete a parte Impetrante o ônus de 

instruir sua peça inicial com toda a documentação necessária a 

demonstrar, de imediato, a existência do direito subjetivo alegado, sendo 

descabida a realização de dilação probatória para tanto. Não estando a 

exordial acompanhada de toda a prova documental pré-constituída, 

torna-se cabível a rejeição liminar do pleito. Sobre o tema, leciona Nelson 

Nery Júnior: “A prova do mandado de segurança é prima facie e 

pré-constituída, razão pela qual deve vir com a exordial a prova 

inequívoca da alegada ofensa a direito líquido e certo por ato ilegal ou 

abusivo da autoridade.”(in “Código de Processo Civil Comentado”, 11ª Ed., 

Editora RT, p. 1706). Na mesma linha, decidiu o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça: “Entre os requisitos específicos da ação mandamental está a 

comprovação, mediante prova pré-constituída, do direito subjetivo líquido e 

certo do impetrante. 2. A deficiente comprovação dos fatos impede o 

exame da existência do alegado direito líquido e certo, o que impõe a 

extinção do processo sem julgamento do mérito” (STJ, MS nº 8.439/DF, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 11.02.2004). “In casu”, a 

petição inicial apresentada pelo impetrante visa a concessão de liminar 

para realização de cirurgia e transferência para UTI de hospital público ou 

particular conveniado ao SUS. Contudo, dos documentos, só verifico o 

boletim de ocorrência, tomografia computadorizada da coluna cervical e 

código de solicitação 253565862. Não há nos autos documentos clínicos, 

laudos e/ou solicitação médica específica acerca da cirurgia e também 

vaga em UTI. Dessa forma, em que pese se tratar de saúde, os 

documentos que acompanham a inicial não são suficientes para 

comprovar a necessidade da realização da mencionada cirurgia, bem 

como a disponibilização de vaga em UTI. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 10, da Lei Federal nº 12.016/2009, c/c art. 320 e 330, 

INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE 

SEGURANÇA e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de 

prova pré-constituída do alegado. Processo isento de custas (art. 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). Descabida a 

condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/ 2009). 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e cautelas legais. 

P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008427-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENCIR JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALTENCIR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Com fundamento no art. 99 §2º do CPC, determino à parte Autora 

que comprove, com documentos, a insuficiência de recursos, no prazo de 

até 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Fica facultado à parte, por celeridade, que, se não puder ou não 

desejar comprovar a hipossuficiência, recolha as custas iniciais, 

desistindo do pedido de gratuidade, para prosseguimento do feito. Não 

comprovada a pobreza, nem recolhidas as custas, conclusos para 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007164-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI DOS ANJOS ANDRADE (AUTOR(A))

CLEBER CALIXTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de ação de cobrança movida por Cirlei dos Anjos 

Andrade contra o Estado de Mato Grosso, objetivando, em síntese, o 

recebimento do valor de R$ 13.571,49 referente a conversão em pecúnia 

das licença-prêmio atinente ao quinquênio de 2009 a 2014, não usufruídas 

enquanto na atividade, com apoio nos documentos anexos. A parte Ré 

apresentou contestação requerendo a improcedência dos pedidos. Em 

seguida, a parte Autora apresentou impugnação rechaçando todos os 

argumentos da defesa. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória. Cuida-se de ação proposta na qual a parte 

Autora é servidora aposentada, a postular o pagamento em pecúnia, de 

licença-prêmio a que tenha direito, mas não usufruída (período 2009/2014) 

quando em atividade. Verifico do Parecer nº 218/SGP/SEG/2015, de 

19/01/2015, que efetivamente a parte Autora faz jus a indenização de 03 

(três) meses de licença prêmio referente aos quinquênios de 08/05/2009 a 

07/05/2014, conforme se depreende do mencionado parecer: “Destarte, 

como a servidora aposentada não usufruiu, não converteu em espécie e 

nem teve averbado para contagem em dobro para fins de aposentadoria 

03 (três) meses de licença prêmio, referente ao quinquênio de 08/05/2009 

a 07/05/2014 (03 meses), conforme declaração de fls. 08 dos autos, faz 

jus à indenização pretendida”. (ID 9928730) Na sequência, verifico ainda, 

a decisão do processo administrativo nº 566215/2014 e apenso 

16964/2015, que foi recomendado a aprovação do Parecer nº 

218/SGP/SEG/2015, por seus próprios fundamentos, assinados por 

Débora Lopes Gagini – Superintendente de Gestão de Pessoas, e por 

Cláudio Nogueira Dias – Secretário-Adjunto de Gestão de Pessoas. Assim, 

entendo que as vantagens que o servidor adquiriu durante o tempo de 

efetivo exercício, incorporam-se ao seu patrimônio funcional, não obstante 

a ausência de indeferimento para o gozo da licença-prêmio, enquanto a 

parte Autora estava na ativa, a aposentadoria não exonera o Estado da 

respectiva indenização da licença-prêmio. Nesse sentido a decisão 

proferida pelo Des. Ricardo Dip (Agravo Interno nº 822.148-5-9): “1. A 
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jurisprudência do STJ inclina-se ao entendimento de que a “prescrição do 

direito de pleitear indenizações referentes a licença-prêmio e férias não 

gozadas tem início com o ato de aposentadoria” (Min. Gilson Dipp). 2. Se, 

em virtude do óbice da aposentadoria, o servidor estatal mais não pode 

desfrutar licença-prêmio, férias, tem ele direito a indenizar-se, sob pena 

de locupletamento ilícito da Fazenda Pública. Precedentes cônsonos do 

STJ”. Ainda, nesse sentido: “ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - 

LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - 

DATA DA APOSENTADORIA – AFASTAMENTO - DIREITO ASSEGURADO – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Enquanto o administrado mantiver o seu vínculo com a Administração 

Pública, o servidor público, em atividade, poderá usufruir as férias e as 

licenças-prêmios adquiridas. O termo inicial do prazo prescricional de 5 

(cinco) anos, estabelecido pelo artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, para 

servidores que pleiteiam a indenização por períodos de licenças-prêmio 

não gozados é a data do ato de aposentadoria, porque é a partir de então 

que se torna impossível o usufruto. 2. Não há dúvidas de que o servidor 

público aposentado que não usufruiu a licença prêmio quando da 

atividade, tem o direito de ver o benefício ser convertido em pecúnia, pois, 

caso contrário, estaria proporcionando enriquecimento ilícito da 

Administração Pública, já que o Apelado, por estar aposentado, não teria 

como usufruir de tais licenças.3. Não se nega a existência da Lei 

Complementar Estadual nº 59/99, a qual veda a conversão da licença 

prêmio em pecúnia. No entanto, a referida lei somente deve ser aplicada 

no caso do servidor público estar em plena atividade, pois, se a ele é 

vedada a conversão em pecúnia da licença prêmio, resta ao servidor o 

seu usufruto, possibilidade esta inexistente quando este se encontrar 

aposentado, como é o caso em tela. A aplicação desta lei somente deve 

ocorrer quando o servidor público se encontrar na atividade, pois caso 

contrário, será apenas letra morta, sem qualquer aplicabilidade e 

efetividade.4. Estando a questão em discussão, em sede de repercussão 

geral no plenário do STF, por meio do Recurso Extraordinário nº 

870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, entendo que também que os juros 

moratórios deverão incidir, desde a data que o pagamento deveria ter sido 

efetuado, à taxa de 6% ao ano até o dia 29/6/2009 – data da modificação 

do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e após tal data, devem corresponder 

aos juros aplicáveis à caderneta de poupança. Já a correção monetária 

deve ser feita pelo INPC até 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009, data da 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao 1º-F, da 

Lei 9.494/97, incidir correção monetária com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.3.2015, após 

o que deverá ser utilizado o IPCA-E. 5. Apelo parcialmente provido.” (Ap 

16530/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, 

Publicado no DJE 17/11/2017) Dessa feita, em relação a responsabilidade 

objetiva estampada no art. 37, § 6º da Constituição Federal, deve a 

administração atuar com moralidade, princípio que veda o enriquecimento 

ilícito do Estado. Logo, se o servidor não teve tempo hábil para usufruir do 

benefício, deve ele receber a compensação devida, que no caso dos 

autos é a indenização. Posto isso e considerando o mais que dos autos 

consta, julgo procedente o pedido formulado na presente ação para 

determinar o pagamento em pecúnia de 03 (três) meses de licença-prêmio 

referente aos quinquênios de 08/05/2009 a 07/05/2014, acrescidos de 

juros de mora a partir da citação e corrigido monetariamente a partir da 

data do pedido administrativo para o seu recebimento. Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 

4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, 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 

(NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do disposto no artigo 496, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, 

submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, 

inciso II, do NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006820-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DE PAULA PERUSSI (REQUERENTE)

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de Aposentadoria por Idade Mista/Híbrida, com apoio nos 

documentos anexados. Devidamente citada, a parte contrária apresentou 

contestação, impugnando todos os termos da inicial. Em seguida, foi 

apresentada impugnação pela parte autora. Em instrução foi ouvida a 

parte Autora e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. 

Após, vieram os autos conclusos para sentença. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A Lei 11.718/08 inovou ao incluir em seu § 3º, o 

artigo 48, da Lei 8.213/91, criando nova espécie de aposentadoria por 

idade, conhecida como aposentadoria “híbrida”, a qual permite que o 

segurado some períodos de atividade rural com períodos de contribuição 

em outras categorias de segurado, o que demonstra a intenção do 

legislador na referida junção. Assim, os trabalhadores rurais que não 

satisfazem a condição para a aposentadoria prevista no art. 48, §§ 1º e 

2º, da Lei de Benefícios podem computar períodos urbanos, pelo art. 48, § 

3º, que autoriza a carência híbrida. Por essa nova modalidade, os 

trabalhadores rurais podem somar, para fins de apuração da carência, 

períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, hipótese em 

que não haverá a redução de idade em cinco anos, à luz do art. 48, § 3º, 

da Lei n. 8.213/91. no caso em tela, verifico que o requisito etário restou 

devidamente preenchido, eis que dos documentos da parte Autora 

verifica-se que contava com mais da idade mínima, quando do 

requerimento administrativo. Contudo, para comprovar a qualidade de 

segurada especial, a parte Autora juntou aos autos documentos, como 

também foram inquiridas testemunhas para comprovar o alegado na inicial 

de que a parte Autora laborou na área rural, retirando dali o seu sustento 

e de sua família. De outro lado, comprovou-se que a parte autora realizou 

recolhimento como contribuinte no período de 08/02/1999 a 31/12/2003 

exercendo cargo em comissão de apoio administrativo educacional, e 

ainda, figurou a parte autora como sócia da empresa Cerâmica trevo 

Ltda-ME com início das atividades em 23/06/2000, com situação baixada 

em 16/06/2010, bem como há informação nos autos que autora percebe 

pensão por morte oriunda do labor de seu falecido esposo no ramo 

atividade de transportes e cargas. Deferida a produção de prova foi 

colhido o depoimento pessoal da parte Autora e ouvidas as testemunhas. 

Autora declara ter 63 anos, reside no sitio Boa Esperança em Nossa 

Senhora do Livramento; que planta junto com seu esposa Adão; plantava 

cana, mandioca; que hoje tem cana, abóbora, quiabo, é viúva e após ter 

ficado viúva conheceu o atual esposo. A testemunha Alda declara ter 60 

anos; que conhece a autora desde 1.999; que ela planta na terra dela; 

vende ovos, galinha e trabalha de forma braçal. A testemunha Moacyr 

declara que conhece a autora desde que comprou sua propriedade que é 

vizinho dela; que ela trabalha cuidando do sítio; planta mandioca, banana, 

cria porco. Trabalha ela e o marido. Não possuem empregados e trabalham 

para própria subsistência. Analisando o conjunto probatório, tenho que 

não há início de prova material apta a ensejar o reconhecimento de efetivo 

labor rural no período alegado. Verifico que parte autora realizou 

recolhimento como contribuinte no período de 08/02/1999 a 31/12/2003 

exercendo cargo em comissão de apoio administrativo educacional e 

figurando como sócia da empresa Cerâmica trevo Ltda-ME com início das 

atividades em 23/06/2000 e situação baixada em 16/06/2010. Assim, 

constato que há um grande vácuo documental dentro do período de 

carência. Destarte, as testemunhas em seus depoimentos foram 

superficiais, não sendo suficientes seus depoimentos para comprovar o 
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exercício da atividade rural alegada até período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao implemento do requisito etário, não cabe 

a concessão do benefício pretendido, tornando imperiosa a improcedência 

do pedido. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados 

na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, 

inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, independentemente de ulterior despacho. 

P. R. I. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008639-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA (ADVOGADO(A))

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005161-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI ALDAIR DA CRUZ (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Certifique-se o decurso de prazo sem apresentação da 

contestação do Município de Várzea Grande. Reitere-se a intimação do(s) 

requerido(s), para que, no prazo de 72h, cumpram a decisão de Id nº 

9201924, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial. Após, para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003482-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANIELA CRISTINA CARDOSO SOBIESKI

 

Vistos, Compulsando os autos verifico que já foi proferida sentença, bem 

como houve o trânsito em julgado conforme ID 4588345 e 13315113, 

respectivamente. Por essa razão, indefiro pedido ID 13797468 e determino 

o cumprimento da parte final da sentença ID 4588345. Às providências. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330023 Nr: 26321-35.2013.811.0002

 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: ALCIDES MATEUS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação previdenciária – benefício de amparo assistencial 

ajuizada por Alcides Mateus Nascimento em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social. Razão assiste ao Procurador Federal, tendo em vista 

que há outra ação e entre as mesmas partes, com o mesmo pedido e 

causa de pedir – Processo nº 0013428-55.2017.4.01.3600 em trâmite no 

Juizado Especial Federal – 9ª Vara – sentença pendente de trânsito em 

julgado (fls. 101/105), o que confira a litispendência e impõe a extinção do 

processo pela presença de pressupostos processuais negativos.

Não presentes as hipóteses legais, afasta-se a litigância de má-fé.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso V, do NCPC. Sem custas. Autorizo o desentranhamento de 

documentos, antes do arquivo definitivo, mediante termo nos autos. No 

mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad 

quem” para o exame do recurso.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no registro da ação e 

arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 308410 Nr: 4371-67.2013.811.0002

 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, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON BENEDITO DA SILVA, CLÁUDIO 

ROBERTO DA COSTA, HAMILTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERIK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:7355, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB:6950, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14278/MT

 Vistos,

Intimem-se as partes para dizer se ainda desejam a produção de demais 

provas. Caso negativo, desde já, determino a intimação dos sujeitos 

processuais para apresentarem as razões finais, no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias. Cumpridas as providências, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se com presteza (Processo Meta 2 – CNJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 287401 Nr: 6749-30.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:5757/MTAMEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:MT-5959

 Vistos,

Arbitro o valor de R$ 22.562,50 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e 

dois reais, cinquenta centavos), para remunerar o perito nomeado. 

Intime-se a parte Requerida para, no prazo de até 10 (dez) dias, depositar 

em juízo o valor dos honorários periciais, advertindo-a, de que sua inércia 

presumirá que desistirá da produção da referida prova (Art. 95 NCPC).

Efetuado o depósito, intime-se o perito para designar data, horário e local 

para realização da perícia. Após, expeça-se o competente alvará em 

favor do perito para levantamento do valor correspondente a 50% dos 

honorários periciais, ressalvando que o restante será expedido após a 

realização da perícia.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestarem acerca do 

mesmo, em 15 (quinze) dias, sucessivamente em tempo, fica o perito 

autorizado a realizar carga dos autos, caso necessite.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 5241 Nr: 627-89.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8248-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 Vistos,

Intime-se a parte Executada para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da petição e documentos de fls. 109-110. Decorrido 

o prazo, à míngua de bens penhoráveis ou providências da parte, 

determino a suspensão do curso da presente execução fiscal pelo prazo 

de um ano, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, aguardando-se em 

arquivo provisório. Após, 05 (cinco) anos do arquivamento do feito, deve 

a Escrivania desarquivá-lo, independentemente de nova determinação, 

promovendo-se imediata conclusão, com fundamento no art. 40, § 4º da 

LEF. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 312484 Nr: 8576-42.2013.811.0002

 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): A BATISTA DE ALMEIDA, ADNICIO BATISTA 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, 

no prazo de até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação 

da parte, determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório 

estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393742 Nr: 7606-71.2015.811.0002

 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: DORVALINA DE FATIMA POMPEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT, MARILZA DE CASTRO BRANCO - OAB:17146, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Desentranhe-se e restitua-se as petições apresentadas pela Help Vida 

Pronto Socorro Móvel de Cuiabá – LTDA. (fls. 164-168 e 172-187), ao seu 

subscritor para exigir o pagamento pelo meio processual adequado.

Ausência de nova manifestação da parte Autora, determino a remessa 

dos autos ao arquivo definitivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007999-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CICERO DE MELO (REQUERENTE)

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, A parte Autora informa o descumprimento da medida liminar, bem 

como reitera o cumprimento da ordem judicial, seja realizado o 

procedimento cirúrgico de angioplastia usando-se stent farmacológico por 

meio de bloqueio judicial nas contas de titularidades do Requerido. Feito o 

registro. Indefiro o pedido de bloqueio judicial de valores do ente público, 

por entender que os Requeridos devem envidar providências 

administrativas para resolver as questões de saúde pública, até porque a 

situação versada não é um caso isolado, infelizmente é algo que 

ultrapassa o âmbito administrativo e sufoca o Poder Judiciário. Lado outro, 

pondera-se que foi concedida a antecipação de tutela, com manifestação 

da parte Autora em razão da inércia. Observa-se que a cominação de 

multa diária para o cumprimento da decisão judicial é medida possível, que 

se enquadra no poder geral de efetivação do juiz, legalmente prevista para 

o adimplemento das obrigações de fazer consoantes artigos 497, 500, 

536, §1 e 537, do Novo Código de Processo Civil. Nesse panorama, a 

astreinte visa a garantir a efetividade da determinação para cumprimento 

de obrigação de fazer e, diante de sua expressa previsão legal, não há 

que se falar em eventual abusividade ou ilegalidade. Sobre o assunto, 

lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade que o objetivo das 

astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a 

cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. (in 

Código de Processo Civil Comentado, 10 edição, São Paulo, ed. Revista 

dos Tribunais, 2007, p.673). Ademais, pela própria recalcitrância do(s) 

Requerido(s) em cumprir voluntariamente a decisão, que, mantém-se 

inerte, indo de encontro com o interesse público, mais precisamente com 

os princípios da transparência, impessoalidade e eficiência, que deve 

pautar o atuar administrativo, entendo ser perfeitamente possível e 

necessária à aplicação da multa. Desta feita, considerando que os 

Requeridos deliberadamente se negam em cumprir com a decisão judicial, 

não resta alternativa a não ser a imposição de multa coercitiva. Da multa 

pessoal aos gestores públicos. Leonardo José Carneiro da Cunha 

preconiza que para conferir efetividade ao comando judicial, cabe, 

portanto, a fixação de multa, com esteio no §4º do artigo 461 do CPC, a 

ser exigida do agente público responsável, além de se exigir da própria 

pessoa jurídica de direito público. Justifica seu posicionamento aduzindo 

que é possível admitir a fixação da multa ao agente público, fazendo 

prevalecer o principio da efetividade, erigido a uma garantia constitucional. 

(Cunha, 2004, p.104) Não é diferente o entendimento de Eduardo Talamini, 

segundo o qual "cabe ainda considerar a possibilidade de a multa ser 

cominada diretamente contra a pessoa do agente público, e não contra o 

ente público que ele representa" - a fim de a medida funcionar mais 

eficientemente como instrumento de pressão. O acordão abaixo transcrito 

demonstra que o Tribunal da Cidadania (STJ) já vem aplicando a multa 

diária contra o gestor, mesmo quando não figura no polo passivo. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REVISÃO DE PENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MULTA 

DIÁRIA DIRECIONADA À AUTORIDADE IMPETRADA. POSSIBILIDADE. 1. A 

questão nos autos indaga saber se pode a multa cominatória ser 

direcionada ao agente público que figura como impetrado na ação 

mandamental. 2. Segundo o Tribunal de origem, "a imposição da multa 

pessoal cominada ao Presidente do RIOPREVIDENCIA, vez que em 

consonância com o parágrafo único do art. 14 do CPC, [...] tem por 

finalidade reprimir embaraços a efetivação do provimento judicial". 3. A 
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cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, 

mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis 

pelo cumprimento das determinações judiciais. (Precedente: REsp 

1111562/RN, da relatoria do Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

publicado em 18/09/2009). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 472.750/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014). Esta 

responsabilidade pessoal do gestor é a interpretação mais justa e 

coerente que se pode fazer do ordenamento, pois não se afigura razoável 

que o ente público seja punido, isoladamente pela inércia do agente que o 

representa. Ora, o impulso para a alocação das rubricas nas leis 

orçamentárias, a realização de uma licitação para a contratação de 

serviços técnicos jurídicos, enfim, a consumação de um ato administrativo 

depende da vontade do agente público responsável pela ordenação das 

despesas, pois a administração pública é gerida por pessoas, as quais 

representam a vontade momentânea do poder público. A teoria do órgão 

está bem delineada na doutrina de Hely Lopes Meirelles, revela 

exatamente estes aspectos orgânicos entre autoridade pública e 

administração, que se confundem em uma vontade só. Apesar da doutrina 

supramencionada afirmar que a pessoa jurídica de direito público é quem 

responde objetivamente (art. 37, §6º, CF/88) pela ação ou omissão de 

seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Ademais, na esteira do princípio da eficiência, que 

norteia toda a administração pública, a coerção indireta representada pela 

multa diária não tem cumprido sua finalidade quando direcionada 

unicamente contra os cofres públicos, pois o mau gestor pouco se importa 

com o erário, e, portanto, não se sente pressionado se este sofrerá 

prejuízo para pagamento de multas diárias pelo descumprimento de ordem 

judicial, embora seja possível, em tese, ação de regresso e/ou ação por 

ato de improbidade administrativa. Por tais razões a multa cominatória 

deverá ser aplicada de forma solidária entre a pessoa jurídica e as 

pessoas físicas dos gestores estaduais e municipais. Portanto, 

considerando que o descaso pode resultar em grave lesão à saúde ou 

mesmo por em risco a vida da parte Autora e diante da postura dos 

demandados em descumprir ordem judicial, determino a intimação do 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do Excelentíssimo Governador do 

Estado, Sr. Pedro Taques e do Excelentíssimo Secretário de Estado de 

Saúde, Sr. Luiz Antônio Vitório Soares, para no prazo improrrogável de 

até 72h, cumprir a obrigação de fazer pleiteada – procedimento cirúrgico 

de angioplastia usando-se stent farmacológico, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo de forma solidária 

entre a pessoa jurídica de direito público e as pessoas físicas dos 

gestores estaduais e municipais. Requisite-se ao Delegado de Polícia 

Judiciária Competente, para que seja instaurado o devido termo 

circunstanciado para apuração de suposta prática do delito previsto no 

art. 330, do Código de Processo Penal, tendo em vista o descumprimento 

injustificado da decisão judicial pela Representante Legal da Secretaria de 

Saúde Estadual, Sra. Vania Ligia da Silva, devidamente intimados da 

decisão judicial anteriormente proferida. Encaminhe-se junto ao Ofício, 

cópias das decisões, bem como os mandados de intimação 

positivo/negativo, a fim de facilitar a compreensão dos fatos ocorridos e o 

consequente descumprimento da ordem liminar. Assinalo o prazo de até 

05 (cinco) dias para informar a este Juízo as providências adotadas. 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a decisão quando possível como 

mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007999-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CICERO DE MELO (REQUERENTE)

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, A parte Autora informa o descumprimento da medida liminar, bem 

como reitera o cumprimento da ordem judicial, seja realizado o 

procedimento cirúrgico de angioplastia usando-se stent farmacológico por 

meio de bloqueio judicial nas contas de titularidades do Requerido. Feito o 

registro. Indefiro o pedido de bloqueio judicial de valores do ente público, 

por entender que os Requeridos devem envidar providências 

administrativas para resolver as questões de saúde pública, até porque a 

situação versada não é um caso isolado, infelizmente é algo que 

ultrapassa o âmbito administrativo e sufoca o Poder Judiciário. Lado outro, 

pondera-se que foi concedida a antecipação de tutela, com manifestação 

da parte Autora em razão da inércia. Observa-se que a cominação de 

multa diária para o cumprimento da decisão judicial é medida possível, que 

se enquadra no poder geral de efetivação do juiz, legalmente prevista para 

o adimplemento das obrigações de fazer consoantes artigos 497, 500, 

536, §1 e 537, do Novo Código de Processo Civil. Nesse panorama, a 

astreinte visa a garantir a efetividade da determinação para cumprimento 

de obrigação de fazer e, diante de sua expressa previsão legal, não há 

que se falar em eventual abusividade ou ilegalidade. Sobre o assunto, 

lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade que o objetivo das 

astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a 

cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. (in 

Código de Processo Civil Comentado, 10 edição, São Paulo, ed. Revista 

dos Tribunais, 2007, p.673). Ademais, pela própria recalcitrância do(s) 

Requerido(s) em cumprir voluntariamente a decisão, que, mantém-se 

inerte, indo de encontro com o interesse público, mais precisamente com 

os princípios da transparência, impessoalidade e eficiência, que deve 

pautar o atuar administrativo, entendo ser perfeitamente possível e 

necessária à aplicação da multa. Desta feita, considerando que os 

Requeridos deliberadamente se negam em cumprir com a decisão judicial, 

não resta alternativa a não ser a imposição de multa coercitiva. Da multa 

pessoal aos gestores públicos. Leonardo José Carneiro da Cunha 

preconiza que para conferir efetividade ao comando judicial, cabe, 

portanto, a fixação de multa, com esteio no §4º do artigo 461 do CPC, a 

ser exigida do agente público responsável, além de se exigir da própria 

pessoa jurídica de direito público. Justifica seu posicionamento aduzindo 

que é possível admitir a fixação da multa ao agente público, fazendo 

prevalecer o principio da efetividade, erigido a uma garantia constitucional. 

(Cunha, 2004, p.104) Não é diferente o entendimento de Eduardo Talamini, 

segundo o qual "cabe ainda considerar a possibilidade de a multa ser 

cominada diretamente contra a pessoa do agente público, e não contra o 

ente público que ele representa" - a fim de a medida funcionar mais 

eficientemente como instrumento de pressão. O acordão abaixo transcrito 

demonstra que o Tribunal da Cidadania (STJ) já vem aplicando a multa 

diária contra o gestor, mesmo quando não figura no polo passivo. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REVISÃO DE PENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MULTA 

DIÁRIA DIRECIONADA À AUTORIDADE IMPETRADA. POSSIBILIDADE. 1. A 

questão nos autos indaga saber se pode a multa cominatória ser 

direcionada ao agente público que figura como impetrado na ação 

mandamental. 2. Segundo o Tribunal de origem, "a imposição da multa 

pessoal cominada ao Presidente do RIOPREVIDENCIA, vez que em 

consonância com o parágrafo único do art. 14 do CPC, [...] tem por 

finalidade reprimir embaraços a efetivação do provimento judicial". 3. A 

cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, 

mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis 

pelo cumprimento das determinações judiciais. (Precedente: REsp 

1111562/RN, da relatoria do Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

publicado em 18/09/2009). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 472.750/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014). Esta 

responsabilidade pessoal do gestor é a interpretação mais justa e 

coerente que se pode fazer do ordenamento, pois não se afigura razoável 

que o ente público seja punido, isoladamente pela inércia do agente que o 

representa. Ora, o impulso para a alocação das rubricas nas leis 

orçamentárias, a realização de uma licitação para a contratação de 

serviços técnicos jurídicos, enfim, a consumação de um ato administrativo 

depende da vontade do agente público responsável pela ordenação das 

despesas, pois a administração pública é gerida por pessoas, as quais 

representam a vontade momentânea do poder público. A teoria do órgão 

está bem delineada na doutrina de Hely Lopes Meirelles, revela 

exatamente estes aspectos orgânicos entre autoridade pública e 

administração, que se confundem em uma vontade só. Apesar da doutrina 

supramencionada afirmar que a pessoa jurídica de direito público é quem 

responde objetivamente (art. 37, §6º, CF/88) pela ação ou omissão de 

seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Ademais, na esteira do princípio da eficiência, que 

norteia toda a administração pública, a coerção indireta representada pela 

multa diária não tem cumprido sua finalidade quando direcionada 
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unicamente contra os cofres públicos, pois o mau gestor pouco se importa 

com o erário, e, portanto, não se sente pressionado se este sofrerá 

prejuízo para pagamento de multas diárias pelo descumprimento de ordem 

judicial, embora seja possível, em tese, ação de regresso e/ou ação por 

ato de improbidade administrativa. Por tais razões a multa cominatória 

deverá ser aplicada de forma solidária entre a pessoa jurídica e as 

pessoas físicas dos gestores estaduais e municipais. Portanto, 

considerando que o descaso pode resultar em grave lesão à saúde ou 

mesmo por em risco a vida da parte Autora e diante da postura dos 

demandados em descumprir ordem judicial, determino a intimação do 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do Excelentíssimo Governador do 

Estado, Sr. Pedro Taques e do Excelentíssimo Secretário de Estado de 

Saúde, Sr. Luiz Antônio Vitório Soares, para no prazo improrrogável de 

até 72h, cumprir a obrigação de fazer pleiteada – procedimento cirúrgico 

de angioplastia usando-se stent farmacológico, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo de forma solidária 

entre a pessoa jurídica de direito público e as pessoas físicas dos 

gestores estaduais e municipais. Requisite-se ao Delegado de Polícia 

Judiciária Competente, para que seja instaurado o devido termo 

circunstanciado para apuração de suposta prática do delito previsto no 

art. 330, do Código de Processo Penal, tendo em vista o descumprimento 

injustificado da decisão judicial pela Representante Legal da Secretaria de 

Saúde Estadual, Sra. Vania Ligia da Silva, devidamente intimados da 

decisão judicial anteriormente proferida. Encaminhe-se junto ao Ofício, 

cópias das decisões, bem como os mandados de intimação 

positivo/negativo, a fim de facilitar a compreensão dos fatos ocorridos e o 

consequente descumprimento da ordem liminar. Assinalo o prazo de até 

05 (cinco) dias para informar a este Juízo as providências adotadas. 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a decisão quando possível como 

mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004758-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

UNILSON AURELIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. As 

preliminares alegadas pelo Requerido serão analisadas com o mérito. 

Portanto, presentes os pressupostos processuais e os elementos 

condicionais da ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que 

não se alegue, posteriormente, cerceamento de defesa, determino a 

intimação das partes, por seus advogados constituídos, na forma usual, 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma 

motivada e detalhada, as provas que pretendem produzir. O silêncio ou a 

mera reiteração genérica de pedido de produção de provas será 

entendido como anuência ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003384-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

NERYNE GUARIM STROBEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003089-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

JANICE JESUS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004593-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

DAIANNE FONSECA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000224-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ELIAS CLEYTON SIQUEIRA LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Foi concedido às partes prazo de 5 (cinco) dias para 

especificarem as provas que pretendiam produzir. As partes se 

manifestaram informando interesse na realização de perícia. Entretanto, 

analisando detidamente os autos, considero necessária a realização de 

perícia para verificação da real existência da atividade 

penosa/periculosa/insalubre. Assim sendo, converto o julgamento em 

diligência e determino a produção de prova pericial. Nomeio para tal mister 

a empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e 

Perícias Ltda, com sede na Avenida Issac Póvoas nº 586, sala 01-B, 

centro norte, Cuiabá – MT, CEP 78.005.340, contato@mediape.com.br, que 

servirá independentemente de compromisso, com a finalidade de aferir à 

eventual (in) existência de insalubridade e/ou periculosidade no local de 
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trabalho da requerente e, qual o grau do ambiente insalubre/periculoso. 

Faculto as partes, dentro do prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (NCPC, art. 

465, § 1º II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o 

perito judicial para, no prazo de até 10 (dez) dias, apresentar proposta de 

honorários e designar data, horário e local para a realização da perícia, no 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes, 

sobre a qual as partes deverão ser intimadas a se manifestar no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias e, concordando a parte ré deverá recolher o 

respectivo valor. Encaminhe-se, inclusive, cópia da petição inicial, 

documentos e quesitos apresentados pelas partes, notificando o perito 

judicial para apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local 

da realização da perícia, intimem-se as partes. Os assistentes oferecerão 

os seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 433). Findo o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

façam-se os autos conclusos para prosseguimento do feito, sem prejuízo 

de designação de audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000516-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAROLINE CUNHA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No 

silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007008-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

ELMA FRANCISCA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

incompetência alegada pelo requerido será oportunamente analisada. Não 

havendo mais preliminares a serem apreciadas, nem irregularidades a 

serem supridas, dou o feito por saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005884-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004186-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE ALMEIDA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002900-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002425-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA CARLOS DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de chamamento ao feito do Estado de Mato Grosso será 

analisada com o mérito. Portanto, presentes os pressupostos processuais 

e os elementos condicionais da ação, declaro o feito saneado. Para que 

não se alegue, posteriormente, cerceamento de defesa, determino a 

intimação das partes, por seus advogados constituídos, na forma usual, 
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para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma 

motivada e detalhada, as provas que pretendem produzir. O silêncio ou a 

mera reiteração genérica de pedido de produção de provas será 

entendido como anuência ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003034-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GONCALINA AUXILIADORA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003393-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUANA KAHARA KARASIAKI FORTES (AUTOR(A))

RODRIGO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003765-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BATISTA DELGADO (AUTOR(A))

LUÍS HENRIQUE CARLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002790-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

MARCOS ADRIANO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar alegada pelo requerido será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002799-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAI SALETE DA SILVA EVANGELISTA (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004707-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

ALTAIR DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1006547-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON MACARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados. Trata-se de 

ação de benefício previdenciário – aposentadoria por idade rural c/c 

pedido de antecipação de tutela em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, objetivando a implantação do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade rural, com apoio nos 

documentos anexados. É a síntese. Fundamento e decido. Passo a decidir 

o pedido de antecipação de tutela. Conquanto as alegações formuladas na 

inicial se revistam de aparente plausibilidade e denunciem certa urgência, 

tenho convicção, de outro lado, de que eventual provimento antecipatório 

no presente caso será inegavelmente irreversível, fator que obsta o 

atendimento do requerimento. Assim, caso o magistrado dirigente 

concedesse a antecipação pretendida seria quase impossível reverter-se 

a situação ao estado anterior caso a sentença fosse de eventual 

improcedência, o que, além de inadmissível, viola frontalmente o que está 

disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as provas carreadas 

nos autos são insuficientes, por si só, para o reconhecimento dessa 

atividade na fase inicial do processo, devendo ser corroboradas com 

prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do contraditório 

durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do preceito 

citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003455-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

ABGAIR DE SOUZA MALHEIROS (AUTOR(A))

LORACY DE LANNES VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, 

retifique-se a classe da ação para liquidação de sentença por 

arbitramento. Conforme artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na 

pessoa de seus patronos, por meio da publicação da presente decisão, 

para que, no prazo de quinze dias, apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos. Sem prejuízo, considerando a necessidade de 

se apurar o valor certo e determinado na sentença, logrando-se, com isso, 

sua conversão em pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, 

economista, Corecon/MT nº 2063, com endereço profissional na Rua 

Madri, nº 527, Residencial Torres de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – 

MT, CEP 78048-076, Telefone 065 98102-1334, pelluzi@gmail.com, 

devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do CPC). 

Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto os documentos 

necessários, conforme possíveis solicitações. Fixo os honorários periciais 

no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por servidor, 

observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, os quais serão 

custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora ser 

beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os honorários 

periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o perito para 

designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o laudo, 

intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 477, §1º, 

do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos os termos 

da presente liquidação. Às providências e intimações necessárias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001081-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA ITALIA LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLANGE CRISTINA RODRIGUES (EXECUTADO)

MAIKYELLA POSSA SPENASSATO (EXECUTADO)

ANDERSON ANTONIO COURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado 

pela extinção da execução, em razão do pagamento do débito (Id nº 

8761651). Posto isso, julgo extinta a execução fiscal, com fundamento no 

art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios. Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, 

bem como o desbloqueio de contas em favor da parte executada. No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001526-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BINI & OLIVEIRA LTDA - ME (IMPETRANTE)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BENEDITO GONÇALVES NETO (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANIELA CRISTINA CARDOSO SOBIESKI

 

Vistos, Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado 

por BINI & OLIVEIRA LTDA (CASA DE SHOW GALPÃO) em face do SR. 

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, João 

Benedito Gonçalves Neto, alegando que exerce atividades de lanchonete, 

pizzaria, lanches, danceterias, salão de danças e similares há mais de 20 

anos, no imóvel locado junto a SOLIVETE MAQUINAS LTDA, sendo esta 

última, cadastrada como contribuinte do IPTU. Ao recolher a guia do Alvará 

de funcionamento/localização/licença publicidade/licença horário especial 

para o ano de 2018, deparou-se com a medida ilegal da autoridade coatora 

que condicionou a liberação da licença – alvará de localização e 

funcionamento ao recolhimento do IPTU do imóvel objeto do comodato, 

somente com a apresentação da certidão negativa de débito. Asseverou 

que o débito do IPTU é de responsabilidade da SOLIVETE MAQUINAS 

LTDA e não da impetrante. Finalizou, requerendo a concessão da liminar 

consistente na liberação do alvará de funcionamento/localização/licença 

publicidade/ licença horário especial para o ano de 2018, sem a exigência 

do pagamento do IPTU, com a concessão definitiva, com apoio nos 

documentos anexados. A liminar foi concedida. Em seguida, o impetrado 

apresentou as informações, informando que o Decreto 36/1997 foi 

revogado em março de 2018 por meio do Decreto 13/2018, coibindo desde 
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então qualquer ato que restringisse a liberação do alvará condicionado à 

quitação de IPTU, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito 

em razão da perda do objeto da causa. Instado a manifestar, o Ministério 

Público manifestou pelo deferimento do mandado de segurança. É o 

relatório. Decido. De acordo com a Lei nº 12.016/2009, para o deferimento 

do Mandado de Segurança é necessário a presença de dois requisitos, 

quais sejam: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a este direito 

praticado por agente investido do Poder Público. Constato que restou 

demonstrado o ato coator referente ao condicionamento da liberação do 

Alvará de Funcionamento ao Pagamento do IPTU, ameaçando o livre 

exercício de sua atividade econômica. Nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - CONDICIONAMENTO AO 

PAGAMENTO DE TRIBUTOS EM ATRASO - ILEGALIDADE DEMONSTRADA 

– EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DAS 

SÚMULAS 70 e 547 DO STF - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO 

DESPROVIDO.1. A Administração Pública não pode condicionar a 

expedição de alvará de localização e funcionamento à quitação prévia de 

tributo, eis que dificulta ou impede o exercício da atividade econômica do 

contribuinte, notadamente por que possui outros meios suficientes para a 

cobrança de seus débitos.2. Inteligência das Súmulas nº. 70 e nº. 547, 

ambas do Supremo Tribunal Federal.” (ReeNec 94049/2012, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 16/10/2014) 

Outrossim, em que pese o impetrado informar que houve a revogação do 

Decreto que previa a exigência do condicionamento, o impetrante teve seu 

direito líquido e certo atingido, não podendo simplesmente ser o feito 

extinto sem a resolução do mérito em razão da perda do objeto. Diante do 

exposto, concedo a ordem pleiteada neste mandado de segurança para 

concessão do alvará de funcionamento/localização/l icença 

publicidade/licença horário especial para o ano 2018, independente do 

pagamento de IPTU porventura existentes, tornando definitiva a liminar 

concedida, declarando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se a 

autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002232-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA (ADVOGADO(A))

MATUZALEM DUARTE ALELUIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANIELA CRISTINA CARDOSO SOBIESKI

 

Vistos, MATUZALEN DUARTE ALELUIA propôs “Ação de Cobrança” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando que foi nomeado em 

01/02/2013 para ocupar o cargo de Coordenador de Aquisições sendo 

exonerado em 03/02/2015, e não recebeu a rescisão contratual. Assinala 

que faz jus às férias regulamentares, não gozadas, integrais alusivas aos 

anos de 2013 e 2014 e proporcionais de 2015 (3/12), acrescidas de 1/3 

constitucional; gratificação natalina proporcional (4/12) e; saldo de salário 

de 08 dias trabalhados no mês de maio/2015. A inicial veio instruída com 

os documentos anexos. Citado, o Município de Várzea Grande deixou 

transcorrer o prazo in albis sem apresentar contestação. Convertido o 

feito em diligência, determinou-se que o autor trouxesse a ficha funcional, 

o que foi prontamente atendido pelo autor conforme ID 11941199. É o 

relato do necessário. Fundamento. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação 

probatória. Inicialmente, verifico da certidão que decorreu o prazo 

concedido à Requerida sem que apresentasse contestação. Contudo, 

diante de direitos indisponíveis do ente estatal, os fatos da causa não 

comportam confissão, tampouco estão sujeitos aos efeitos da revelia. 

Dessa forma, passo a analisar e decidir. Trata-se de pedido de cobrança 

e pagamento de verbas rescisórias em que o autor pleiteia por ter sido 

exonerado do cargo em comissão. Como se sabe, cargos em Comissão 

são aqueles destinados ao livre provimento e exoneração, de caráter 

provisório, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, podendo recair ou não em servidor do Município. O 

administrativista Hely Lopes Meirelles, ensina: “(...) Observe-se, por fim, 

que a exigência de prévia aprovação em concurso é para os cargos de 

provimento efetivo, ou seja, não temporário, não condicionado a uma 

relação de confiança entre o nomeado e seus superiores hierárquicos. Daí 

por que é dispensada para o preenchimento dos cargos declarados em lei 

de provimento em comissão, cuja principal característica é a confiabilidade 

que devem merecer seus ocupantes, por isso mesmo nomeáveis e 

exoneráveis livremente (CF, art. 37, II), e destinados apenas às atribuições 

de direção, chefia e assessoramento.” (Direito administrativo brasileiro, 27. 

ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 412). Aos ocupantes de cargo 

comissionado e contratados da administração pública, aplica-se o regime 

jurídico estatutário, fazendo jus à percepção de algumas vantagens 

pecuniárias asseguradas aos servidores públicos, dentre elas, 

indenização das férias adquiridas e não gozadas, acrescidas do terço 

constitucional e décimo terceiro salário. À propósito: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

MUNICÍPIO - SERVIDOR COMISSIONADO - DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS 

NO §3º DO ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE 

DE CONDENAÇÃO AO DIREITOS TRABAHISTAS CONFORME PRECEITUA A 

CLT - APELO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Servidor nomeado para exercício de cargo comissionado de 

recrutamento amplo se sujeita ao regime jurídico estatutário, fazendo jus, a 

princípio, à percepção de vantagens pecuniárias asseguradas aos 

servidores públicos, dentre elas, indenização das férias adquiridas e não 

gozadas, acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. 2. 

No caso dos autos, o servidor comissionado tinha apenas com o Município 

de Campinápolis um contrato jurídico – administrativo, conforme 

disposições do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal. Assim, devido 

apenas as verbas referentes aos direitos sociais expressamente 

previstos no artigo 39, § 3º, da CF, como 13º salário, férias, férias 

proporcionais, abono de férias. 3. “Comprovada a prestação de serviços, 

seja de natureza contratual ou no exercício de cargo público, são devidas 

as parcelas salariais dela decorrentes. Ocorrendo a exoneração e 

ausente a prova de pagamento de verbas reclamadas, a dívida existe e 

deve ser solvida. Revela-se correta a sentença que determina o 

pagamento.” (AC nº 1.0671.03.900013-6/001, Rel. Des. Caetano Levi 

Lopes, j. 06.04.2004). 4. Apelo desprovido e Recurso Adesivo 

parcialmente provido.” (TJMT - Apelação nº 64745/2012 – Relatora Desa. 

Maria Erotides Kneip Baranjak – 3ª Câmara Cível – DJ: 09.03.2013). Assim, 

aplica-se ao requerente o regime jurídico estatutário. No tocante às férias, 

o art. 85, § 1º, da Lei Municipal nº 1.164/1991 estabelece: “Art. 85. O 

servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser 

acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada 

necessidade do serviço, exceto o que dispuser em lei complementar. § 1º 

Após cada período de 12 (doze) meses de exercício, o servidor terá 

direito a férias.” Como pode se observar da ficha funcional da parte 

autora, consta que o mesmo exerceu cargo em comissão no período de 

01/02/2013 a 03/02/2015 e 04/02/2015 a 30/04/2015, e que não consta 

registro de gozo e/ou requerimento de férias. Dessa forma, diante dos 

documentos acostado, verifico que a parte autora faz jus às férias 

integrais acrescidas de 1/3 do período 2013/2014 e 2014/2015; férias 

proporcionais acrescidas de 1/3 referente ao ano de 2015, bem como 13º 

proporcional referente ao ano de 2015. Quanto ao saldo de salário, deixo 

de acolher o pedido em razão de constar o pagamento no extrato anexado 

pelo próprio autor. Diante do exposto, julgo procedentes, em parte, os 

pedidos formulados na presente ação e, nestes termos, extingo o feito 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC, para 

condenar o requerido ao pagamento da seguinte forma: férias integrais 

acrescidas de 1/3 do período 2013/2014 e 2014/2015; férias proporcionais 

acrescidas de 1/3 referente ao ano de 2015, bem como 13º proporcional 

referente ao ano de 2015. Deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente 

pagos administrativamente. A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 
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calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 

4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, 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 

(NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do disposto no artigo 496, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, 

submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, 

inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002594-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PIERO PAULO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CACILDO MANOEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANIELA CRISTINA CARDOSO SOBIESKI

 

Vistos, Cacildo Manoel de Almeida apresentou ação previdenciária de 

concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando que requereu junto ao 

requerido em 30/01/2015 o benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição sob o número 42/169.252.950-9, contudo, foi indeferido. 

Sustenta que o requerido não considerou o cálculo de tempo de 

contribuição do período laborado em atividade especial e que, na data do 

pedido considerando o tempo comum e especial, o Autor contava com 40 

anos, 02 meses e 14 dias de contribuição. Finaliza, requerendo a 

procedência da ação com o reconhecimento dos períodos especiais 

laborados, sejam computados na contagem de tempo de serviço da parte 

autora e consequente concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição, com apoio nos documentos anexos. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação alegando como prejudicial de mérito a 

prescrição e no mérito a ausência de caracterização da atividade 

especial, a impossibilidade de conversão do tempo especial para comum 

após 28/05/1998, pugnando ao final pela improcedência da ação, 

acostando documentos. A parte autora apresentou impugnação refutando 

os termos da defesa e ratificando os pedidos iniciais. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. O tempo de 

serviço especial é aquele decorrente de labor prestado sob condições 

prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais 

para o segurado e, cumpridos os requisitos legais, confere direito para 

todos os fins previdenciários. Dos documentos apresentados junto com a 

inicial, verifico os documentos pessoais do autor, que atualmente conta 

com 61 anos de idade, ou seja, na data do pedido administrativo possuía 

58 anos de idade, indeferimento do requerimento administrativo, CNIS e 

cópia da CTPS. Constato também, que o autor trouxe o Perfil 

Profissiografico Previdenciário referente ao período 14/04/1983 a 

06/03/1984, cargo frentista na atividade de abastecimento de veículos, 

conferir frente de veículos e conservar a limpeza do setor; PPP referente 

ao período de 01/09/1986 a 18/06/1987 no cargo e função de frentista; 

PPP referente ao período 01/04/1988 a 10/05/1990 no cargo de frentista; 

PPP referente ao período 01/10/1990 a 31/01/1991 no cargo de frentista; 

PPP referente ao período de 01/04/1991 a 31/03/1992 no cargo de 

frentista; PPP referente ao período de 01/01/1993 a 01/10/1994 no cargo 

de frentista, PPP referente ao período de 01/02/1996 a 04/07/1998 

referente ao cargo de chefe de pista, PPP referente ao período de 

03/05/1999 a 10/08/2000 no cargo de frentista, PPP referente ao período 

09/10/2003 a 28/03/2008 no cargo de frentista, PPP 01/11/2008 a 

07/10/2010 no cargo de lubrificador. Conforme verifico do cargo do autor, 

diante da documentação anexada, constato que o caráter especial da 

atividade de frentista decorre da exposição do segurado a 

hidrocarbonetos derivados do petróleo (óleo diesel, gasolina, óleo de 

motor) e ao álcool, o que subsume a atividade à previsão contida no art. 

2º, subitem 1.2.11 do Decreto n. 53.831/64, em vigor até 05/03/1997 e no 

subitem 1.2.10, anexo I, do Decreto 83.080/79. O reconhecimento da 

especialidade do trabalho desempenhado restringir-se-á à data da edição 

do Decreto n. 2.172/1997 (05/03/1997), vez que, a partir de sua vigência, 

torna-se necessária a comprovação efetiva do caráter insalubre da 

atividade por meio de laudo técnico das condições ambientais do trabalho 

na empresa. Quanto à especialidade do trabalho desempenhado pelo 

frentista, saliento a orientação da jurisprudência do STJ: “(...) - Quanto à 

conversão do tempo especial em comum, no caso em exame, os períodos 

controvertidos foram compreendidos entre 01.03.73 a 31.08.75; 01.07.76 

a 30.09.87 e 02.10.87 a 20.7.99, trabalhados pelo autor como frentista, 

junto à bombas de combustíveis, atividade reconhecidamente insalubre. 

(RESP 20020035357, Ministro Jorge Scartezzini, STJ – Quinta Turma, DJ 

data: 24/05/2004). ... 5. O rol de agentes nocivos previstos nos Anexos I e 

II do Decreto n. 83.080/79 e no Anexo do Decreto n. 53.831/69, vigorou até 

a edição do Decreto n. 2.172/97 (05.03.97), por força do disposto no art. 

292 do Decreto n. 611/92, devendo-se considerar insalubre, para fins de 

contagem de tempo especial, a atividade desenvolvida com exposição a 

óleos, graxas e lubrificantes, conforme o item 1.2.11 do Anexo ao Decreto 

n. 53.831/64."(AC 2003.38.03.003124-7/MG, Relator DESEMBARGADOR 

FEDERAL ANTÔNIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, DJ de 03/10/2005). "A 

atividade de frentista, abastecedor de tanques de veículos automotores, 

está enquadrada dentre as atividades consideradas insalubres, perigosas 

e penosas, nos termos do art. 2º do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 

1964 e seu quadro anexo."(REO 2000.38.02.003813-1/MG, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, 

PRIMEIRA TURMA, DJ 19/12/2003) (TRF-1ª R., AMS – 

200138020002359-MG, Primeira Turma, j. em 21/6/2006, DJ de 14/8/2006, 

p. 23, Relator(a): Desembargador Federal José Amílcar Machado). E ainda, 

nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO 

ESPECIAL. ENQUADRAMENTO ATIVIDADE PROFISSIONAL. FRENTISTA. 1. 

A caracterização do tempo de serviço especial obedece à legislação 

vigente à época de sua efetiva prestação. Precedentes do STJ: REsp 

1401619/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 14/05/2014; 

AgRg no REsp 1381406/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, 

julgado em 24/02/2015. 2. A comprovação do tempo especial mediante o 

enquadramento da atividade exercida pode ser feita até a entrada em 

vigor da Lei nº 9.032/95. Precedentes. 3. A atividade profissional de 

Frentista é considerada como de caráter especial decorrente da 

exposição do segurado a hidrocarbonetos derivados do petróleo (óleo 

diesel, gasolina, óleo de motor) e ao álcool, o que subsume a atividade aos 

códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e 1.2.10 do Anexo I 

do Decreto nº 83.080/1979. 4. A partir da Lei nº 9.032/95 e até a entrada 

em vigor da Medida Provisória nº 1.596/14/97 (convertida na Lei nº 

9.528/97) a comprovação do caráter especial do labor passou a ser feita 

com base nos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e 

preenchidos pelo próprio empregador. Com o advento das últimas normas 

retro referidas, a mencionada comprovação passou a ser feita mediante 

formulários elaborados com base em laudo técnico de condições 

ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de 

segurança do trabalho. 5. Deve ser reconhecida a especialidade dos 

períodos anteriores a entrada em vigor da Lei n.º 9.032/95, com a 

determinação de averbação para os devidos fins. 6. Apelação 

parcialmente provida. A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à 

apelação.” (AMS 0003574-89.2016.4.01.3400, DESEMBARGADOR 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 DATA:06/06/2018 PAGINA) Parte superior do formulário 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. 

ENQUADRAMENTO ATIVIDADE PROFISSIONAL. FRENTISTA. 1. A 

caracterização do tempo de serviço especial obedece à legislação vigente 

à época de sua efetiva prestação. Precedentes do STJ: REsp 

1401619/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 14/05/2014; 
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AgRg no REsp 1381406/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, 

julgado em 24/02/2015. 2. A comprovação do tempo especial mediante o 

enquadramento da atividade exercida pode ser feita até a entrada em 

vigor da Lei nº 9.032/95. Precedentes. 3. A atividade profissional de 

Frentista é considerada como de caráter especial decorrente da 

exposição do segurado a hidrocarbonetos derivados do petróleo (óleo 

diesel, gasolina, óleo de motor) e ao álcool, o que subsume a atividade aos 

códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e 1.2.10 do Anexo I 

do Decreto nº 83.080/1979. 4. A partir da Lei nº 9.032/95 e até a entrada 

em vigor da Medida Provisória nº 1.596/14/97 (convertida na Lei nº 

9.528/97) a comprovação do caráter especial do labor passou a ser feita 

com base nos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e 

preenchidos pelo próprio empregador. Com o advento das últimas normas 

retro referidas, a mencionada comprovação passou a ser feita mediante 

formulários elaborados com base em laudo técnico de condições 

ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de 

segurança do trabalho. 5. Deve ser reconhecida a especialidade dos 

períodos anteriores a entrada em vigor da Lei n.º 9.032/95, com a 

determinação de averbação para os devidos fins. 6. Apelação 

parcialmente provida. A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à 

apelação”. (AMS 0003574-89.2016.4.01.3400, DESEMBARGADOR 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 DATA:06/06/2018) Parte inferior do formulário No caso presente, 

verifica-se que as cópias da CTPS do autor, bem como os PPP’s 

comprovam o exercício da atividade de frentista nos períodos de 

14/04/1983 a 06/03/1984; 01/09/1986 a 18/06/1987; 01/04/1988 a 

10/05/1990; 01/10/1990 a 31/01/1991; 01/04/1991 a 21/03/1992; 

01/01/1993 a 01/01/1994, que devem ser considerados como especiais 

por serem períodos anteriores à vigência da lei n.º 9.032/95. Em relação 

ao fator de conversão, o STJ, em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC) 

por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.151.363/MG (acórdão 

publicado no DJe 5/4/2011) fixou, por unanimidade, que o multiplicador 

aplicável, na hipótese de conversão de tempo especial para aposentadoria 

por tempo de serviço comum, deve ser o vigente à época em que 

requerido o benefício previdenciário. No caso o fator aplicável é, de fato, o 

1.4. Considerando a ausência de comprovação de exposição aos agentes 

agressivos após 28/04/1995, não há falar em reconhecimento da 

especialidade dos demais períodos. Pois, com o advento das últimas 

normas retro referidas, a mencionada comprovação passou a ser feita 

mediante formulários elaborados com base em laudo técnico de condições 

ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de 

segurança do trabalho, o que restaram ausentes nos autos. 

Computando-se todo o tempo de serviço especial reconhecido no 

presente feito verifica-se que o autor não perfaz mais de 25 anos de 

serviço em atividade especial. Deve, assim, ser reconhecido o tempo de 

serviço especial, com a devida averbação por parte da autarquia 

previdenciária. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação a 

fim de reconhecer como natureza especial o exercício da atividade de 

frentista nos períodos de 14/04/1983 a 06/03/1984; 01/09/1986 a 

18/06/1987; 01/04/1988 a 10/05/1990; 01/10/1990 a 31/01/1991; 

01/04/1991 a 21/03/1992; 01/01/1993 a 01/01/1994, de modo que condeno 

o INSS a proceder sua conversão em comum, utilizando o fator de 

conversão de 1,4. A título de tutela antecipada e por entender que agora 

restaram preenchidos os requisitos legais para tanto, determino à 

autarquia previdenciária que proceda o imediato reconhecimento do 

período como tempo especial em favor da parte requerente, sob pena de 

imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. Deixo de condenar a parte ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. II), fixo no 

percentual mínimo sobre valor da condenação (NCPC, art. 85, § 3º), 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 (NCPC, 

art.85, § 3º, inc. I a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre 

as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ). No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente 

sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção 

do Art. 496, § 3º, I (1.000 salários mínimos de condenação para a União e 

as respectivas autarquias e fundações de direito público) do NCPC. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. 

I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004938-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL CRISTINA BORGES SIMI (EXECUTADO)

AYRTON PEREIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA

 

Vistos, Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte exequente pugnado 

pela extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, 

JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, 

c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Processo 

isento de custas. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de 

honorários advocatícios, por não ter se completando a relação 

processual, vez que não ocorreu a citação. Autorizo o levantamento de 

eventuais penhoras existentes. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001625-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA COSTA MARTINS - ME (EXECUTADO)

DIEGO DA COSTA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANIELA CRISTINA CARDOSO SOBIESKI

 

Vistos, Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado 

pela extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, 

julgo extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c 

art. 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte Executada ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais remanescentes. Quanto aos honorários advocatícios, já 

foram quitados administrativamente. Autorizo o levantamento de eventuais 

penhoras existentes em favor da parte Executada. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

à contadoria para que seja atualizado o cálculo das custas processuais. 

Empós, intime-se a parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o 

pagamento das referidas custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. 

Expeçam-se as respectivas certidões e encaminhem-se ao Departamento 

de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça, observada a 

Recomendação contida no Ofício nº 274/2015-DCA. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003163-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TORRES D ORAZIO (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Dados do Processo: Processo: 1003163-89.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): 

SANDRA TORRES D ORAZIO Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 24 de 

setembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 382352 Nr: 253-77.2015.811.0002

 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: ROSINETE PEREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MAXIMO 

CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246/MT

 Diante de todo o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação 

de Reparação de Danos intentada pelo menor S.A.R.S. representado por 

sua genitora Rosinete Pereira de Arruda em face do Estado de Mato 

Grosso, declarando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo procurador e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Por outro lado, suspendo a 

condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3º, 

CPC).Condeno o denunciante Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios ao denunciado Máximo Cândido da Silva, no 

percentual 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causada 

condenação imposta na ação principal, levando em conta a natureza da 

demanda e o bom trabalho desempenhado pelo advogado, nos termos do 

art. 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, dê-se 

vista dos autos ao denunciado para, querendo, executar a sentença no 

prazo de 15 dias.Havendo recurso, depois de apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos 

fins, em obediência ao disposto no § 3º, do art. 1.010, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 256494 Nr: 14816-52.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA GUILHERMINA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, FABIANO GODA - OAB:7188, SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para melhor comodidade de pauta, redesigno para o dia 30 de outubro de 

2018, às 16h45min, a audiência anteriormente agendada para a data de 

21.9.2018.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 337401 Nr: 5732-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT, NORBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:11.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o teor da solicitação às 39, enviada a esta Secretaria pela 

Contadoria do Departamento Auxiliar da Presidência, em que necessita 

saber o nome do advogado que irá receber os honorários advocatícios, 

impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para manifestar a respeito em cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 382827 Nr: 622-71.2015.811.0002

 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: MARILENE PATRICIO DE MATOS, MARIA DE FÁTIMA 

GABRIEL, MARIA DE LOURDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 397/420, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 406351 Nr: 14763-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GOMES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838, THAISSA ESTELA RODRIGUES LOZADA - OAB:17.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se os correspondentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre 

o interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344158 Nr: 11210-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA GONÇALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

identificado no ofício retro (fl. 91), aguardando-se, após, o processo na 

secretaria até o efetivo pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 242243 Nr: 3447-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELSO RODRIGUES DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre o 
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interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 246626 Nr: 6748-16.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EXPEDITA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre o 

interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 249542 Nr: 9109-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

identificado no ofício (fl. 170), aguardando-se, após, o processo na 

secretaria até o efetivo pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 320492 Nr: 16893-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se os correspondentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre 

o interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 321561 Nr: 17968-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURILIA MARQUES MOREIRA, LUIZ CARLOS 

MARQUES CORREIA, CORINA MARQUES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 289810 Nr: 9355-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS CARVIBON LTDA, LORELAY 

ELENORA BRETZKE BONA, CARLOS VICTOR BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO PINHEIRO DE FREITAS 

- OAB:3591/MT

 Vistos,

I) Defiro o pedido formulado pela parte executada, determinando 

novamente a expedição do alvará tendo em vista que o alvará eletrônico 

nº 334431-2/2017, conforme consulta via sistema SisconDJ foi cancelado 

em virtude de inconsistência nos dados bancários fornecidos para crédito.

 II) Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 322941 Nr: 19342-57.2013.811.0002

 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: ANTONIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA

 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:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado, intimando, após, a parte exequente para manifestação sobre o 

interesse do feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262385 Nr: 1264-83.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento dos valores 

depositados, intimando-se, após, a parte exequente, para se manifestar 

sobre o interesse no prosseguimento do feito por eventual saldo 

remanescente, em 5 dias. Decorrido em branco o prazo, conclusos para 

sentença de extinção da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 413830 Nr: 18838-80.2015.811.0002

 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: LEVINA PEDROSA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do Estado de 

Mato Grosso e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, VI do CPC. Em face da sucumbência experimentada, 

condeno o polo ativo ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios ao patrono do requerido, fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Todavia, a execução desta verba fica condicionada à 

alteração das condições econômicas da parte devedora, beneficiária da 

assistência judiciária.No mais, havendo recurso das partes, remetam-se 

os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.Com o trânsito 

em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 390127 Nr: 5389-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA LEMES DA SILVA, ELINILTON CLEBSON 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 28/9/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Moraes.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299313 Nr: 19910-10.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHÕES LIMITADA, GILMAR 

LUIZ GUEDES, JOSE GERALDO GUEDES, LUIS ROBERTO GUEDES, 

GERALDO LUIZ GUEDES, CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES, VANDERLEI 

APARECIDO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MUNDO DOS COLCHÕES LIMITADA, 

CNPJ: 24764839000164, Inscrição Estadual: 130621579, atualmente em 

local incerto e não sabido GILMAR LUIZ GUEDES, Cpf: 35374284134, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido GERALDO LUIZ 

GUEDES, Cpf: 86532030872, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES, Cpf: 94069387153, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido LUIS ROBERTO 

GUEDES, Cpf: 32828691187, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

GERALDO GUEDES, Cpf: 24135348149, Rg: 503.214, Filiação: Sem 

Qualificações, casado(a), Telefone 381-2291 e atualmente em local incerto 

e não sabido VANDERLEI APARECIDO GUEDES, Cpf: 45344612168, 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: 22/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de MUNDO DOS COLCHÕES 

LIMITADA, GILMAR LUIZ GUEDESE 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: 

20126479/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/05/2012

 - Valor Total: R$10.930,13 - Valor Atualizado: R$10.550,13 - Valor 

Honorários: R$380,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376348 Nr: 24011-22.2014.811.0002

 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): J L ESTEVES HOTEL ME

 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): J L ESTEVES HOTEL ME, CNPJ: 

03275061000150. 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 

J L ESTEVES HOTEL ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 119/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$7.940,32 - Valor Atualizado: R$7.690,32 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 239906 Nr: 20302-18.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P DE SOUZA - DROGARIA AEROPORTO, 

CHIRLE PAULINA DE SOUZA

 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): C. P DE SOUZA - DROGARIA 

AEROPORTO, CNPJ: 01037752000190 e atualmente em local incerto e não 

sabido CHIRLE PAULINA DE SOUZA, Cpf: 51342111168, Rg: 856082, 

Filiação: Adilio Leopoldino de Souza e Elizabeth Jesus de Souza, data de 

nascimento: 17/05/1969, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, comerciante. 

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: 22/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de C. P DE SOUZA - DROGARIA 

AEROPORTO e CHIRLE PAULINA DE SOUZA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de operações não escrituradas nos 

livros fiscais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2196/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/01/2010

 - Valor Total: R$524.938,30 - Valor Atualizado: R$523.288,22 - Valor 

Honorários: R$1.650,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254069 Nr: 21156-12.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA MARIA GOMES CAVALCANTE, CÉLIA 

MARIA GOMES CAVALCANTE

 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): CÉLIA MARIA GOMES CAVALCANTE, 

CNPJ: 05150827000103, Inscrição Estadual: 132102099 e atualmente em 

local incerto e não sabido CÉLIA MARIA GOMES CAVALCANTE, Cpf: 

73207217168, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificão, 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: 28/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CÉLIA MARIA GOMES 

CAVALCANTE e CÉLIA MARIA GOMES CAVALCANTE, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de falta de recolhimento - icms garantido 

normal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5421/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/11/2009

 - Valor Total: R$7.540,40 - Valor Atualizado: R$7.290,40 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254394 Nr: 21389-09.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DEMARI, EDER DEMARI

 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): EDER DEMARI, CNPJ: 03198997000124 e 

atualmente em local incerto e não sabido EDER DEMARI, Cpf: 

94098638053, 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: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EDER DEMARI e EDER 

DEMARI, 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: 7187/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/11/2009

 - Valor Total: R$236.008,50 - Valor Atualizado: R$234.358,50 - Valor 

Honorários: R$1.650,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428982 Nr: 119-16.2016.811.0002

 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 H ARAÚJO - ME, ADÃO HILDEBRANDO 

ARAÚJO

 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 H ARAÚJO - ME, CNPJ: 

05244461000123, Inscrição Estadual: 132123690 e atualmente em local 

incerto e não sabido ADÃO HILDEBRANDO ARAÚJO, Cpf: 55186971120, 

Rg: 578179, Filiação: Jose Antonio Araujo e Adenir Conceição Araujo, data 

de nascimento: 28/05/1959, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

solteiro(a), empresario, Telefone 3682 - 5200. 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: 07/01/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A H 

ARAÚJO - ME e ADÃO HILDEBRANDO ARAÚJO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de falta de emissão de documentos 

fiscais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

7780/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$115.721,40 - Valor Atualizado: R$115.721,35 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 440624 Nr: 7077-18.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES FERREIRA & SILVA LTDA ME, 

GIANNI GONÇALVES FERREIRA ARAÚJO, GEOVANE GIL GONÇALVES 

FERREIRA, ODILIO DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GONÇALVES FERREIRA & SILVA LTDA 

ME, CNPJ: 06151792000181, Inscrição Estadual: 132572788, atualmente 

em local incerto e não sabido GIANNI GONÇALVES FERREIRA ARAÚJO, 

Cpf: 79287840172, Rg: 1080379-3, brasileiro(a), casado(a), vendedora e 

atualmente em local incerto e não sabido ODILIO DOMINGOS DA SILVA, 

Cpf: 57101248187, Rg: 091.461-21, brasileiro(a), solteiro(a), armazenista. 

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: 08/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

GONÇALVES FERREIRA & SILVA LTDA ME, GIANNI GONÇALVES 

FERREIRA ARAÚJOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de omissão de informações econômicos- fiscais, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 114168/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/09/2015

 - Valor Total: R$386.718,60 - Valor Atualizado: R$386.718,58 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos. Decorrido 

em branco esse prazo, nomeio, como curador especial da parte devedora, 

o ilustre Defensor Público que atua perante esta vara especializada, a 

quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.Intime-se. 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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Jones Gattass Dias Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445623 Nr: 9743-89.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE FIGUEIREDO, MARIA JOSE DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA JOSE DE FIGUEIREDO, CNPJ: 

08293527000163, Inscrição Estadual: 133262308 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA JOSE DE FIGUEIREDO, Cpf: 44194560191, Rg: 

603606, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), solteiro(a), empresária. 

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: 11/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARIA 

JOSE DE FIGUEIREDO e MARIA JOSE DE FIGUEIREDO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Descumprimento de obrigação 

tributária acessória, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 11314/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/06/2014

 - Valor Total: R$178.710,80 - Valor Atualizado: R$178.710,80 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos. Decorrido 

em branco esse prazo, nomeio, como curador especial da parte devedora, 

o ilustre Defensor Público que atua perante esta vara especializada, a 

quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.Intime-se. 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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440637 Nr: 7089-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL LUNGA DIST. DE ALIMENTOS 

LTDA ME, MARIA RITA TOLEDO PADILHA, JOSE AUGUSTO DOMINGUES 

TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL LUNGA DIST. DE ALIMENTOS 

LTDA ME, CNPJ: 06213798000136, Inscrição Estadual: 132560763, 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA RITA TOLEDO PADILHA, 

Cpf: 84780940168, Rg: 0675688-3, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido JOSE AUGUSTO DOMINGUES TOLEDO, Cpf: 

41180380134, 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: 08/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIAL LUNGA DIST. DE ALIMENTOS LTDA ME, MARIA RITA TOLEDO 

PADILHAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de omissão de informações econômicos-fiscais, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14057/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/09/2015

 - Valor Total: R$386.718,60 - Valor Atualizado: R$386.718,58 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308337 Nr: 4296-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.H.COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

LIANI STEFANE DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L.H.COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CNPJ: 70366471000101. 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: 26/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de L.H.COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, LIANI STEFANE DE ALMEIDAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de falta de recolhimento 

de icms, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

9580/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/09/2012

 - Valor Total: R$5.281,25 - Valor Atualizado: R$4.981,25 - Valor 

Honorários: R$300,00

Despacho/Decisão: Vistos...Cite-se a parte devedorapor edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido em branco o prazo, com fulcro no art. 

72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que oficia perante esta vara especializada da Fazenda Pública, a 

quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, manifestar-se no 

prazo legal. Decorrido o prazo e ouvida a exequente também em 15 dias, 

conclusos.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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415610 Nr: 19639-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TESSAROLO COMERCIAL LTDA - ME, 

DANIELA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 
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MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TESSAROLO COMERCIAL LTDA - ME, 

CNPJ: 05336307000181, Inscrição Estadual: 13.212.018-6 e atualmente em 

local incerto e não sabido DANIELA LIMA, Cpf: 98182560187, 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: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TESSAROLO COMERCIAL LTDA - ME e DANIELA LIMA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de falta de emissão de documentos 

fiscais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10244/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2015

 - Valor Total: R$27.192,35 - Valor Atualizado: R$26.592,35 - Valor 

Honorários: R$600,00

Despacho/Decisão: Vistos...Cite-se a parte devedora 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, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que oficia perante esta vara especializada da Fazenda Pública, a 

quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, manifestar-se no 

prazo legal. Decorrido o prazo e ouvida a exequente também em 15 dias, 

conclusos.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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254247 Nr: 21393-46.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F G DE ALMEIDA SAMPAIO IND E COMERCIO, 

FRANCISCA GONÇALINA DE ALMEIDA SAMPAIO

 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): F G DE ALMEIDA SAMPAIO IND E 

COMERCIO, CNPJ: 04031353000100, Inscrição Estadual: 131969471 e 

atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCA GONÇALINA DE 

ALMEIDA SAMPAIO, Cpf: 40545172187, 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: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de F G DE ALMEIDA SAMPAIO 

IND E COMERCIO e FRANCISCA GONÇALINA DE ALMEIDA SAMPAIO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de falta de recolhimento - 

icms estimativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6632/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/09/2010

 - Valor Total: R$2.357,20 - Valor Atualizado: R$2.207,20 - Valor 

Honorários: R$150,00

Despacho/Decisão: Vistos...Cite-se por edital a parte devedora com o 

prazo de 30 dias. Decorrido em branco o prazo, com fulcro no art. 72, II, 

do CPC, nomeio, desde já, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que oficia perante esta vara especializada, a quem deverá ser 

dada vista dos autos para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, à Fazenda Pública.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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445596 Nr: 9721-31.2016.811.0002

 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 R MACHADO ME, AUGUSTO RIBEIRO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A R MACHADO ME, CNPJ: 

08747593000166 e atualmente em local incerto e não sabido AUGUSTO 

RIBEIRO MACHADO, Cpf: 35024756878, 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: 11/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A R 

MACHADO ME e AUGUSTO RIBEIRO MACHADO, 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: 

2479/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/04/2014

 - Valor Total: R$234.853,90 - Valor Atualizado: R$234.853,86 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...Cumpra-se como requerido, citando-se a 

parte devedora por edital com o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido em 

branco o prazo, com fulcro no art. 72, II, do CPC, nomeio-lhe, desde já, 

como curador especial, o ilustre Defensor Público que oficia perante esta 

vara especializada, a quem deverá ser dada vista dos autos para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e ouvida a 

parte exequente no prazo de 15 dias, 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, 24 de setembro de 2018

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 750 de 767



Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335654 Nr: 4150-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Lemes da Silva

 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): LEONEL LEMES DA SILVA, Cpf: 

34307672291, Rg: 236051398, Filiação: Cândido Lemes da Silva e Iolanda 

Silva, data de nascimento: 26/07/1970, brasileiro(a), natural de 

Maracai-SP, casado(a), vendedor. 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: 05/03/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LEONEL 

LEMES DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

descumprimento de contrato, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 2014538/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/02/2014

 - Valor Total: R$5.383,50 - Valor Atualizado: R$5.133,50 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos...Cite-se a parte devedora por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido em branco o prazo, com fulcro no art. 

72, II, do CPC, nomeio-lhe, desde já, como curador especial, o ilustre 

Defensor Público que oficia perante esta vara especializada da Fazenda 

Pública, a quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e ouvida a exequente 

também em 15 dias, conclusos.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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421238 Nr: 22650-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 

MARTA REGINA SIQUEIRA REIS, HARLEY SIQUEIRA SANTOS

 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): G4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA, CNPJ: 07434423000169, Inscrição Estadual: 133065812, atualmente 

em local incerto e não sabido MARTA REGINA SIQUEIRA REIS, Cpf: 

66701929168, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

HARLEY SIQUEIRA SANTOS, Cpf: 53514238120, Rg: 08185760, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/11/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de G4 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MARTA REGINA SIQUEIRA 

REISE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

débitos de icms, omissão de entrega de cópia de nota fiscal., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14140/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

 - Valor Total: R$899.385,60 - Valor Atualizado: R$897.135,57 - Valor 

Honorários: R$2.250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254923 Nr: 21180-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA VIDA NOVA LTDA, EDGAR 

EVANGELISTA NOLASCO SILVA, JERUSA NOLASCO SILVA, DALMO 

MALTA DOS SANTOS

 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): MADEIREIRA VIDA NOVA LTDA, CNPJ: 

02549982000109, Inscrição Estadual: 131847716, atualmente em local 

incerto e não sabido EDGAR EVANGELISTA NOLASCO SILVA, Cpf: 

72756594172, Rg: 1403499-9, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido JERUSA NOLASCO SILVA, Cpf: 38823403120, Rg: 536.497, 

Filiação: Edgar Nolasco e de Orieta Chaves Nolasco, data de nascimento: 

12/04/1964, natural de Cáceres-MT, solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido DALMO MALTA DOS SANTOS, Cpf: 40597156115, 

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: 05/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MADEIREIRA VIDA NOVA 

LTDA, EDGAR EVANGELISTA NOLASCO SILVAE OUTROS, na quantia 
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abaixo especificada, referente ao débito de falta de recolhimento - icms 

estimativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6078/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/11/2009

 - Valor Total: R$3.022,00 - Valor Atualizado: R$2.872,00 - Valor 

Honorários: R$150,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254604 Nr: 21409-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, VALDIR 

JOSÉ PACHECO, AUGUSTO ALVES PINTO, JÚLIO MARQUES PACHECO

 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): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, 

CNPJ: 15045768000159, Inscrição Estadual: 13118546-2, atualmente em 

local incerto e não sabido VALDIR JOSÉ PACHECO, Cpf: 11113499168, 

atualmente em local incerto e não sabido AUGUSTO ALVES PINTO, Cpf: 

27825434820, sócio responsável e atualmente em local incerto e não 

sabido JÚLIO MARQUES PACHECO, Cpf: 11115705156, 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 EXPRESSO GARÇA BRANCA 

LTDA, VALDIR JOSÉ PACHECOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de falta de cumprimento de normas de 

deveres, pelos condutores de veículos ., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5184/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/08/2010

 - Valor Total: R$4.137,73 - Valor Atualizado: R$4.037,73 - Valor 

Honorários: R$100,00

Despacho/Decisão: Vistos...Cite-se a parte devedora 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, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que oficia perante esta vara especializada da Fazenda Pública, a 

quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, manifestar-se no 

prazo legal. Decorrido o prazo e ouvida a exequente também em 15 dias, 

conclusos.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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426874 Nr: 25573-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B M DA CRUZ SILVA, BENEDITA MARIA DA 

CRUZ SILVA

 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): B M DA CRUZ SILVA, CNPJ: 

00419751000147 e atualmente em local incerto e não sabido BENEDITA 

MARIA DA CRUZ SILVA, Cpf: 35243562149, Rg: 529725, Filiação: Basilio 

Emilio da Cruz e Zilda Antonia da Cruz, data de nascimento: 20/04/1967, 

brasileiro(a), natural de Rosario Oeste-MT, casado(a), comerciante - 

empresária, Telefone 3691.6137. 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 B M DA 

CRUZ SILVA e BENEDITA MARIA DA CRUZ SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de falta de recolhimento do icms 

estimativa por operação, irregularidade de escrituração, omissão de 

informações da escrituração fiscal digital, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14001/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/11/2014

 - Valor Total: R$503.270,60 - Valor Atualizado: R$503.270,64 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...Cite-se a parte devedora 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, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que oficia perante esta vara especializada da Fazenda Pública, a 

quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, manifestar-se no 

prazo legal. Decorrido o prazo e ouvida a exequente também em 15 dias, 

conclusos.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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430842 Nr: 1380-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX LUBRIFICANTES LTDA, DEBORA 

CRISTINA BARBOSA DA SILVA, BRUNA BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FENIX LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ: 

07340808000167, Inscrição Estadual: 133011097. 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 FENIX 

LUBRIFICANTES LTDA, DEBORA CRISTINA BARBOSA DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

irregularidade de escrituração, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 6514/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$46.663,44 - Valor Atualizado: R$46.663,44 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I) Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

empresa executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, 

após, o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Decorrido em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador 

especial, o ilustre Defensor Público que atua perante esta vara 

especializada, a quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, 

opor embargos no prazo legal.II) Defiro o pedido de citação por AR das 

sócias, conforme item 1 do pedido de fl. 14.Intime-se. 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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378649 Nr: 25801-41.2014.811.0002

 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): OSVALDO BRASILIANO DE SOUZA

 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): OSVALDO BRASILIANO DE SOUZA, Cpf: 

80304982849, Rg: 5.479.703, casado(a), serviços gerais/pecuarista. 

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: 01/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

OSVALDO BRASILIANO DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1527 E 1528/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$19.713,20 - Valor Atualizado: R$19.113,20 - Valor 

Honorários: R$600,00

Despacho/Decisão: Vistos,Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 24 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.: 248931 Nr: 8471-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DELIVALDO ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca do despacho a seguir 

transcrito : (...) Desse modo, não restando configurado o apontado 

excesso de execução e levando-se em conta que a planilha exequenda é 

de novembro de 2016, determino seja a exequente intimada para, em 10 

(dez) dias, trazer aos autos novo cálculo atualizado do débito, vindo-me, 

após, conclusos para sua homologação, depois de conferido pela 

contadoria judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 239172 Nr: 565-29.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adevaldo Sena Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEGRIA - OAB:9.996, 

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando novamente a parte exequente acerca do 

despacho às fls. 192/193 a seguir transcrito: (...) Desse modo, restando 

configurado o apontado excesso de execução, acolho a impugnação e, 

por consequência, determino a intimação do exequente para, em 15 

(quinze) dias, juntar aos autos nova planilha atualizada do débito, nos 

moldes acima descritos.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002287-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN BATISTA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ILDO CORREA BOTELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, etc. As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a 
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transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início de 

eventual audiência de instrução e julgamento (art. 359/CPC) passo a 

sanear o processo desde logo, nos termos do art. 357, I e II/CPC. O 

processo está em ordem, as partes são legítimas e estão representadas, 

encontram-se presentes, portanto, os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Por não haver questões processuais 

pendentes a serem decididas, dou por saneado o processo, e fixo como 

ponto controvertido a comprovação de que o Requerente preenche os 

requisitos legais para fazer jus ao almejado benefício previdenciário. Em 

prestígio ao artigo 370 do Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 23/10/2018, às 14:00 horas para oitiva das testemunhas a 

serem arroladas pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias aportarem aos autos o rol de testemunhas com as seguintes 

qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do Cadastro 

de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da residência 

e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 

do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos 

contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil 

(“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte 

só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não 

estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não 

for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o 

advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida 

audiência, que, em caso de informação, o advogado compromete-se em 

levar a testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao 

passo que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por carta com 

aviso de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da 

data da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003489-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GALDINA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

TATYANNE NEVES BALDUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005523-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

DEJILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005894-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

BERENICE DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005151-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR MARTINS DE MEDEIROS (AUTOR(A))

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte apelada para contrarrazoar o recurso de apelação interposta neste 

PJe. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004852-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIANE BARBOSA CARABAJAL (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim intimar 

a parte Requerente para no prazo legal informar se houve efetividade 

referente à determinação judicial de ID n. 15146195, ou requerer o que de 

direito. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002006-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI (ADVOGADO(A))

FRANCISCA BORGES DE JESUS (REQUERENTE)

BENIVALDO PAULO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007332-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JOLICE IZABEL MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009078-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

LAURA DELGUINGARO MARTINS (REQUERENTE)

SANDRA FORTUNATO UEMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 754 de 767



cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005950-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO (ADVOGADO(A))

RICARDO SANTOS GUIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006246-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

HAMILTON RIBEIRO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002536-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN MENDES DA SILVA (IMPETRANTE)

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

Presidente do Departamento de Água e Esgoto (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Ante aos efeitos que poderão advir da liminar, na hipótese de 

sua concessão, entendo ser imprescindível à oitiva do Impetrado. Assim, 

intime-se a autoridade denominada coatora para prestar informações, sem 

prejuízo de posterior prazo de defesa. Razão pela qual postergo a análise 

do pleito para após este ato. Apresentadas as informações, venham-me 

os autos conclusos para apreciação do pedido de liminar. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 57407 Nr: 3327-62.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Garcia Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. João Batista Sulzbacher - 

OAB:7426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o autor a apresentar os dados 

bancários para expedição de alvará para a parte e tambem honorários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 278752 Nr: 22402-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS RECUR. 

NATURIAIS REN.-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO REDENTOR LTDA, CELSON DE 

SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA CARVALHO 

COSTA DIAS - OAB:PROC.FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍSSA DE SOUSA SANTOS 

NEVES - OAB:16.530/MT

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo IBAMA, perseguindo o 

recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de Dívida.

 A parte Exequente pugnou pela extinção do processo com fundamento no 

art. 924, II do CPC, bem como pelo levantamento de eventuais penhoras 

existentes.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito, visto que a parte executada 

nada mais deve à Fazenda Pública.

Sem condenação de honorários advocatícios, porém com a condenação 

das custas processuais a encargo do executado.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como, 

desbloqueio de contas e restrições de veículos.

 Após o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413710 Nr: 18752-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACHECO COMÉRCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, JOSÉ OSVALDO SERAFIM PACHECO, MARIA 

AUXILIADORA MENDONÇA PACHECO

 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): PACHECO COMÉRCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 02820957000100 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA AUXILIADORA MENDONÇA PACHECO, Cpf: 

24734233187, 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: 11/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

PACHECO COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, JOSÉ 

OSVALDO SERAFIM PACHECOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de 20156986, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6986/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/12/2013

 - Valor Total: R$ 32.838,98 - Valor Atualizado: R$ 31.938,98 - Valor 

Honorários: R$ 900,00

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, § 
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4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 900,00 (novecentos 

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, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413677 Nr: 18722-74.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PODIUM COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 

ME, WILLIANS GUELSI, ANDREY FERREIRA RAFAEL

 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): PODIUM COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA - ME, CNPJ: 01893882000124 e atualmente em local incerto e não 

sabido ANDREY FERREIRA RAFAEL, Cpf: 02754784918, 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: 11/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PODIUM 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, WILLIANS GUELSIE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de 201414393, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14393/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

 - Valor Total: R$ 60.595,43 - Valor Atualizado: R$ 59.395,43 - Valor 

Honorários: R$ 1.200,00

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$ 1.200,00 (mil e 

duzentos 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, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246931 Nr: 20569-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 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): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. 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 
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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: 07/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES ARARA AZUL 

LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA-20103868, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3868/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/04/2010

 - Valor Total: R$ 1.425,60 - Valor Atualizado: R$ 1.275,60 - Valor 

Honorários: R$ 150,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Defiro o pedido retro.Assim, 

cite-se o executado, via mandado, independente do recolhimento da 

diligência, em virtude da Lei n.º 10.334/2015. 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, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255134 Nr: 21108-53.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAISO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, BOLIVAR MESSIAS DA SILVA, MAGALI MARIA NEVES DA SILVA

 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): PARAISO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 02404792000195, Inscrição Estadual: 131802585 e 

atualmente em local incerto e não sabido BOLIVAR MESSIAS DA SILVA, 

Cpf: 29900115104. 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: 08/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de PARAISO DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, BOLIVAR MESSIAS DA SILVAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA-20107878, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7878/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/09/2010

 - Valor Total: R$ 5.834,07 - Valor Atualizado: R$ 5.284,07 - Valor 

Honorários: R$ 550,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Aguarde-se a devolução do 

mandado de citação/intimação.Int.

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, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430978 Nr: 1484-08.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - 

EPP, FABIANA GRANCONATO CONCATO MEURER, MARIA APARECIDA 

RODRIGUES

 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): MARIA APARECIDA RODRIGUES, Cpf: 

84973269115, 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 A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SERVCLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP, FABIANA 

GRANCONATO CONCATO MEURERE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA- 20147436, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7436/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/06/2014

 - Valor Total: R$ 134.553,70 - Valor Atualizado: R$ 133.053,68 - Valor 

Honorários: R$ 1.500,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 

05 dias, pagar a dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na 

CDA e honorários advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, 

sob pena de livre penhora. Em caso de pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 

20, § 4º, do CPC.Não comprovado o pagamento ou não garantida a 

execução, proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela 

exequente e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito, registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, 

ainda, da penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor 

embargos.Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no 

prazo legal, manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente.Serve a presente como mandado, ficando deferido ao Oficial 

de Justiça as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do CPC.Intime-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, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 426889 Nr: 25586-31.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA SUPREMA LTDA ME, LUANA 

ESCOBAR ALIOTI, EDUARDO BOCON ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GRAFICA SUPREMA LTDA ME, CNPJ: 

05487011000161, Inscrição Estadual: 13263867. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Despacho/Decisão: -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, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 21 de setembro de 2018

Alexandre Elias Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 102395 Nr: 11374-20.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIL ANDREOLI SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT/ 6624-E, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, ante o pagamento do precatorio, intimando a 

parte autora a manifestar quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 208689 Nr: 4498-78.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONINHA MARTINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, ante o pagamento do precatorio, intimando a 

parte autora a manifestar quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 249570 Nr: 9077-98.2010.811.0002

 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: NOEMIA PEREIRA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, ante o pagamento do precatorio, intimando a 

parte autora a manifestar quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 253986 Nr: 12645-25.2010.811.0002

 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: ELZA BOTELHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, ante o pagamento do precatorio, intimando a 

parte autora a manifestar quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 264459 Nr: 3670-77.2011.811.0002

 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: MARIA GOES DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, ante o pagamento do precatorio, intimando a 

parte autora a manifestar quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 273195 Nr: 15542-89.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, RODRIGO ELIAS DE SOUZA - OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, ante o pagamento do precatorio, intimando a 

parte autora a manifestar quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 303612 Nr: 24567-92.2012.811.0002

 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: ANTONIO BUENO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, ante o pagamento do precatorio, intimando a 

parte autora a manifestar quanto a continuidade do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 322942 Nr: 19343-42.2013.811.0002

 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: ENITA FRANCISCA EVANGELISTA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, Marcelo Ventura da Silva 

Magalhães - OAB:21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, ante o pagamento do precatorio, intimando a 

parte autora a manifestar quanto a continuidade do feito.

Varas Criminais
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1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 338564 Nr: 6761-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:2497/B, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT

 Intimar o advogado Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304), defensor 

de Sidney de Almeida Crisanto, para que comparecer à audiência 

designada, conforme decisão de fls. 138, cujo teor é o seguinte: "Vistos 

em correição. Designo o dia 1º de outubro de 2018, às 17h00min, para 

continuação da audiência de Instrução e Julgamento. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 2652-02.2003.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18.322

 Intimar o advogado Altemar Dias da Gama (OAB/MT 18.322), constituído 

pelo acusado Willian Mateus da Silva, para comparecer à audiência 

designada, conforme decisão de fls. 334, cujo teor é o seguinte: "Vistos 

em correição. Willian Mateus da Silva, por advogado constituído, apresenta 

resposta à acusação, porém não foram arguidas nulidades quaisquer, 

tampouco exceções, preliminares ou prejudiciais. Assim, designo AIJ para 

o dia 01 de outubro de 2018, às 16h40min, com o cumprimento do art. 411, 

§ 8º, do CPP, com oitiva de todas as testemunhas presentes, 

independente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a 

ordem estabelecida no caput do referido artigo. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 339174 Nr: 7281-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY SHIMIZU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 12.333

 Intimar o advogado Rodrigo Pouso Miranda (OAB/MT 12.333), constituído 

pelo acusado Wanderley Shimizu, para comparecer a audiência 

designada, conforme decisão de fls. 239, cujo teor é o seguinte: "Vistos 

em correição. Designo o dia 1º de outubro de 2018, às 17h20min, para 

continuação da audiência de Instrução e Julgamento. Int.".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 431618 Nr: 1900-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANTANA NEVES, RICARDO DE 

OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Cristina Yamazaki - 

OAB:25567-O, LUARA EUGÊNIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - 

OAB:24549/O

 Intimar as advogadas Luara Eugênia Paiva de Almeida Amaral (OAB/MT 

24.549-O) e Danielly Cristina Yamazaki (OAB/MT 25.567-O), constituídas 

pelo acusado Alex Santana Neves, para, no prazo de 10 (dez) dias 

oferecerem resposta á acusação, conforme decisão de fls. 231, cujo teor 

é o seguinte: "Vistos. Em consulta aos Sistemas APOLO e SISTAC verifico 

que já foi realizada Audiência de Custódia em relação ao réu Alex Santana 

Neves (espelhos anexos). Assim, exclua-se a audiência designada para o 

dia 25/09/2018 às 17h30. Por fim, intime-se a defesa do réu Alex para que 

apresente resposta a acusação, bem como da audiência já designada nos 

autos. Int".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 217218 Nr: 13491-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, 

FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO, DOUGLAS NINA FERREIRA, JIOVANIS 

DOMINGOS DE ALMEIDA, RAIMUNDO SANTANA DE SOUZA, ESTALIN 

MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ NOGUEIRA S. 

NOVAES - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP DE MT, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17.867, 

JEFERSON SILVA CORREA - OAB:19.246/MT, MARCO AURELIO 

MONTEIRO ARAUJO - OAB:MT 8.510, PERICLES NOVAES FILHO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para abrir vistas para a defesa do réu FELICE APARECIDO 

ANNUNCIATTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 417516 Nr: 20756-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTUIR JOSÉ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO COSTA 

MATTOSO - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu , via DJE, que foi designada audiência 

para o interrogatório do réu , para o dia 11/04/2019 às 13h15min, na 

PRIMEIRA VARA da Comarca de CASSILANDIA-MS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 372532 Nr: 21266-69.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON LORONHA DE MORAES, ÉDER 

HENRIQUE FREIRE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402 

MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012/MT

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, que foi agendada para o dia 

04/10/2018, no horario compreendido entre 13 e 15 horas, para que o 

denunciado EDER HENRIQUE FREIRE DE CAMPOS, compareça , no horário 

das 13 ás 15 horas, na POLITEC – GERÊNCIA DE DOCUMENTOSCOPIA, 

situada no endereço: Av. Gonçalo Antunes de Barros, Nº 3245, Carumbé, 

Cuiabá/MT, para proceder à coleta de grafismo padrão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400865 Nr: 11795-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS, HERMES 

GONÇALO FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIVANILDO GOMES, 

para devolução dos autos nº 11795-92.2015.811.0002, Protocolo 400865, 

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): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 416001 Nr: 19903-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:MT 18.906, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19.205/MT, 

RENATA AUXILIADORA GLERIAN - OAB:16.532

 DECISÃO

I - O Réu apresentou resposta escritaà fls. 51/55 onde requereu a 

absolvição sumária.

II – Os requisitos formais e materiais da denúncia não se confundem com o 

mérito da causa, de maneira que entendo justificado o processo e a 

necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada ampla defesa 

ao Requerente. Assim, rejeito a preliminar arguida.

III – Não incidindo na espécie nenhuma das hipóteses contidas no art. 397, 

do CPP, DESIGNO para o dia 03/12/2018, às 14:20 horas, a audiência de 

instrução e julgamento (CPP, art. 399).

 IV - Em face da informação constante na petição de fls. 71, intime-se o 

Réu para que constitua outro advogado, no prazo de 10 (dez) dias ou 

informe a impossibilidade de fazê-lo, caso em que passará a ser 

representado em juízo pela Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 488917 Nr: 7434-61.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ARI MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ROBERTA PADILHA 

ROCKENBACH - OAB:18109

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515760 Nr: 22067-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, Tallita Rosa 

Cuz de Almeida - OAB:16120

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 488917 Nr: 7434-61.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ARI MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ROBERTA PADILHA 

ROCKENBACH - OAB:18109

 Vistos etc.

Forme-se o segundo volume dos autos (art. 337 e seus parágrafos, da 

CNGC).

Às partes para as alegações finais.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 488109 Nr: 6972-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CASTILHOS DA SILVA, GILBERTO 

FERREIRA DE ALMEIDA, ITAMAR ESTEVAM GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARETO - 

OAB:10.274, SUELI GRAMINHO FRIGERI - OAB:25.128/MT, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13.714

 Vistos etc.

 A defesa dos acusados Jorge e Itamar pleitearam a possibilidade de 

complementar as razões recursais neste Juízo, entendimento este com o 

qual este magistrado não concorda, mas trilhando a coerência, já que 

pedido idêntico foi deferido pelo Tribunal, o pleito foi deferido às fls. 530 a 

fim de se evitar maiores delongas no trâmite recursal e em caráter de 

urgência. No entanto, mesmo os advogados tendo sido intimados via DJE 

no dia 29/08/2018 e tendo retirado em carga o processo em 06.09.18, com 

devolução em 20/09, somente na data de 21.09 foi que protocolaram o 

pretendido aditamento, o qual não foi ainda juntado aos autos, em função 

de não terem providenciado o recolhimento das custas do PEA.

Assim, observando inconcebível e abusiva demora, à defesa para cumprir 

o que de direito e viabilizar a marcha processual em 24:00 horas, sob 

pena de se presumir o seu desinteresse no ato, com o prosseguimento do 

processo sem o pretendido aditamento.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 543643 Nr: 11610-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA, 

BRUNO DA SILVA GOMES, LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 DR. GERALDO DA SILVA NASCIMENTO, OAB/MT nº. 19.205, da audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 09.10.2018, às 15:00 

horas, bem como da decisão de fl. 281/282.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 543643 Nr: 11610-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA, 

BRUNO DA SILVA GOMES, LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 DR. WESLEY ROBERT AMORIM, OAB/MT nº. 6.610, da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 09.10.2018, às 15:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 461762 Nr: 17354-93.2016.811.0002

 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): ANDERSON LEITE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24.537/O, FERNANDA DE LIMA SILVA - OAB:23.978/O

 DRA. FERNANDA DE LIMA SILVA - OAB/MT 23.978/O e DR. CLAUDIONOR 

ANTONIO CHAVES - OAB/MT 24.537/O, para a audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 11/10/2018 às 14:15 horas.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512886 Nr: 20531-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO JOSE DA SILVA, Rg: 10019014, 

Filiação: Maria Quintina da Silva, data de nascimento: 02/11/1975, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, motorista. 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.

Despacho: Código:512886Réus: MARCIO JOSÉ DA SILVA Vistos 

etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de MARCIO JOSÉ DA SILVA pela prática, em tese, do 

crime tipificado no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 

61, II, "f", do Código Penal, em observância ao disposto na Lei n. 

11.340/2006, contra a vítima MARIA JOSÉ NASCIMENTO GOMES.Havendo 

nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a 

persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

contra MARCIO JOSÉ DA SILVA uma vez que preenchidos os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do 

artigo 395 do mesmo código.Cite-se o acusado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que 

poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. O Sr. Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da 

citação, deverá observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, 

indagando o acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que 

lhe seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não 

apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de 

nomeação de Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, 

com fulcro no art. 396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo 

preliminares ou documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.Indefiro os pedidos 

formulados nos item 1, alíneas “a”, “b” e “c” de fls. 34, porque não restou 

comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter as informações 

durante a instrução processual, conforme artigo 1.373, subitem II da 

CNGC.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande/MT, 30 de outubro de 

2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 20 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 383422 Nr: 1023-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10.143

 Por todo o exposto, REJEITO os presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

COM EFEITOS MODIFICATIVOS, na medida em que são totalmente 

desfundadas as alegações firmadas pelo embargante, não constituindo 

matéria a ser discutida em embargos de declaração.Publique-se, 

registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 06 de setembro de 2018. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 454904 Nr: 14056-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ROBERT AMORIM, ARIADENY 

ALLYNE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - OAB:10768

 Código: 454904

VISTOS ETC

O acusado apresentou Defesa Preliminar às fls. 139/143, não arrolando 

testemunhas da acusação, arguindo preliminar de ausência de justa causa 

para o prosseguimento da ação penal, bem como a absolvição sumária.

 A exordial atendeu regularmente aos pressupostos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente o fato imputado 

ao acusado, expondo suas circunstâncias concretas e apontando a 

classificação jurídica, de modo a não oferecer qualquer prejuízo ao 

estabelecimento do contraditório e ao exercício da mais ampla defesa pelo 

acusado durante o processamento da demanda.

 Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

 No tocante ao pedido de absolvição sumária, observa-se que adentra a 

questão dos fatos dependendo, assim, da dilação probatória durante a 

instrução criminal que por consequência adentra ao mérito.

 Sendo este momento inoportuno para a respectiva abordagem, motivo 

pelo qual rejeito a preliminar levantada.

Dessa forma, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 

do Código de Processo Penal, designo para o dia 29 de novembro de 2018 

às 14h00min, a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, 

das testemunhas e o interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas, o acusado e seu 

advogado de fls. 143, para comparecerem a audiência designada.

 Ciência ao MPE e Defensoria Pública (vítima).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 17 de agosto de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501881 Nr: 14751-13.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDO FRANCISCO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDO FRANCISCO DE CAMPOS, Cpf: 

02426124156, Rg: 18815111, Filiação: Valdecy Francisca de Campos e 

Fortunato Domingos de Campos, data de nascimento: 20/06/1984, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034525/9/2018 Página 761 de 767



brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), marceneiro, Telefone 65 

99297-6571. 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Resumo da Inicial: "(...) Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de VALDO FRANCISCO DE CAMPOS pela 

prática, em tese, do deligo tipificado nos artigos 155§ 4º, inciso i, c/c art. 

61, ii, "f", todos do código penal, com observância ao disposto na lei n. 

11.340/2006, contra a vítima KELLY MARIA RODRIGUES DE CARVALHO 

DE CAMPOS. Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra VALDO FRANCISCO DE CAMPOS, 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

código. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado. Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta. (...)"

Várzea Grande, 20 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454904 Nr: 14056-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ROBERT AMORIM, ARIADENY 

ALLYNE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - OAB:10768

 MANDADO DE INTIMAÇÃO

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILZA DORADO DE SOUZA, Cpf: 

30442010125, Rg: 416.556, Filiação: Francisca de França Souza e Manoel 

Henrique de Souza, data de nascimento: 14/03/1959, brasileiro(a), natural 

de Jaciara-MT, casado(a), do lar, Telefone 65 9.9912-9998.

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo.

 - 14:00 - Instrutória - 29/11/2018

Despacho/Decisão: Código: 454904VISTOS ETCO acusado apresentou 

Defesa Preliminar às fls. 139/143, não arrolando testemunhas da 

acusação, arguindo preliminar de ausência de justa causa para o 

prosseguimento da ação penal, bem como a absolvição sumária. A 

exordial atendeu regularmente aos pressupostos do artigo 41 do Código 

de Processo Penal, descrevendo suficientemente o fato imputado ao 

acusado, expondo suas circunstâncias concretas e apontando a 

classificação jurídica, de modo a não oferecer qualquer prejuízo ao 

estabelecimento do contraditório e ao exercício da mais ampla defesa pelo 

acusado durante o processamento da demanda. Dessa forma, rejeito a 

preliminar suscitada. No tocante ao pedido de absolvição sumária, 

observa-se que adentra a questão dos fatos dependendo, assim, da 

dilação probatória durante a instrução criminal que por consequência 

adentra ao mérito.Sendo este momento inoportuno para a respectiva 

abordagem, motivo pelo qual rejeito a preliminar levantada.Dessa forma, 

não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal, designo para o dia 29 de novembro de 2018 às 14h00min, 

a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das 

testemunhas e o interrogatório do acusado.Intimem-se a vítima e as 

testemunhas arroladas, o acusado e seu advogado de fls. 143, para 

comparecerem a audiência designada. Ciência ao MPE e Defensoria 

Pública (vítima).Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 17 de agosto de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

ADVERTÊNCIAS: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência. @Complemento

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais.

Várzea Grande, 24 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210188 Nr: 3306-56.2017.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE AUGUSTA FERREIRA, IVONETE DA 

SILVA FURLANETTO, ADEMIRDES RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LAURO JOSÉ DA MATA- OAB/MT 3.774, para 

devolução dos autos nº 3306-56.2017.811.0112, Protocolo 210188, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007967-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR BENEDITO MAGOSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. Várzea Grande/MT., 24 de 

setembro de 2018. Eu ____Ana Paula Garcia de Moura - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007732-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE JAMARINO (RÉU)

FRANCIELY TATIANE IGNACIO DOS SANTOS (RÉU)

AUTO PECAS FASAUTO LTDA - ME (RÉU)

AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

ROSANA LOURENCO JAMARINO (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, para 

cumprimento do mandado na Comarca de Cuiabá, uma vez que não é 

necessária a expedição de Carta Precatória por ser Comarca contígua, 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: 1008458-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA PAULA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDIMARA DA SILVA BISPO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008458-73.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: FERNANDA PAULA DE ARRUDA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “NÃO EXISTE O 

NÚMERO”, carecendo do comprovante de seu recebimento. 4. Na 

sequência, juntou instrumento de protesto com intimação pessoal, 

contudo, sem juntar A.R – Aviso de Recebimento com assinatura do 

requerido, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 5. Verifico, também, que a pretensão da 

parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 6. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ R$ 24.645,68 (vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco 

reais e sessenta e oito centavos), que corresponde à integralidade do 

débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme 

se verifica na planilha de débito constante na exordial. 7. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único), bem como recolha as custas processuais e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição. 8. Proceda-se a secretaria, a 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 9. Após o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária remetam-se 

conclusos para análise do pedido liminar. 10. Às providências. , (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008313-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALVES CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008313-17.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: LUIZ ALVES CORREA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002199-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARSILENE DIVINA DE JESUS (EXECUTADO)

DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002199-33.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO EXECUTADO: DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 

DE FERRAGENS LTDA - ME, MARSILENE DIVINA DE JESUS Vistos. 1. 

Considerando a notícia do descumprimento do acordo e em 

prosseguimento da Execução, manifeste-se a exequente no prazo de 

quinze dias, acerca da certidão no mov. 8322579, onde não foi possível 

citar as partes executadas no endereço indicado na inicial nem mesmo 

realizar o arresto. 2. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de setembro 

de 2018. RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317549 Nr: 13912-27.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE XAVIER DE CAMPOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:12487B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305404 Nr: 1069-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR MARQUES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 
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autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281294 Nr: 25235-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 14 BIS LTDA., MARCELINO DE 

JESUS MARQUES, VALÉRIA FIGUEIRA DE MAGALHÃES, CELSON DE 

SOUZA NEVES, MARIA DE SOUZA SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍSSA DE SOUSA SANTOS 

NEVES - OAB:16.530/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273104 Nr: 15362-73.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHÕES LTDA, VANDERLEI 

APARECIDO GUEDES, JOSE GERALDO GUEDES, LUIS ROBERTO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar nos autos acerca das 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 435572 Nr: 4386-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, GUILHERME FARIAS TOMANQUEVEZ - 

OAB:OAB/MS 17.967, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-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): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424650 Nr: 24439-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E 

COSMETICOS LTDA - ME, MATEUS DOS ANJOS SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS- 7161

 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 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 6536 Nr: 732-76.1992.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEASA IND. DE EMBALAGENS AMAZONIA 

S/A, EDSON TARCISIO DE OLIVEIRA CAMPOS, MAGDA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 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.: 275578 Nr: 18893-70.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR BATISTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 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): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 109742 Nr: 5604-12.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S. A. CREDITO FINANANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO ALEXSANDRO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora, para que, querendo, em 05 dias, 

manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 379143 Nr: 26132-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150793-SP

 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): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307978 Nr: 3919-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FLORENTINO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 
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JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794, 

THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 381905 Nr: 28184-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MÁRIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON LEITE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OABMT15025, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, Giulianne Crepaldi silva - OAB:17.257

 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): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328920 Nr: 25240-51.2013.811.0002

 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): KEILA MARQUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 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): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 382033 Nr: 28284-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P VARGAS CONSTRUTORA E PRE 

MOLDADOS LTDA ME, JANAINA DA SILVA CABRAL, VILMAR DA SILVA 

VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395869 Nr: 9066-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBELE A MANTOVANI ME, OSMAR SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 517541 Nr: 23074-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL CARVALHO & CIA LTDA, DORIVAL 

CARVALHO FILHO, ENILZE SILVIA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT 9.899, RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - OAB:MT 18.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

..

1. Cumpra-se integralmente o item 1 da decisão retro.

2.Após, conclusos para deliberações.

3.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003146-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

valfranio batista da silva (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

KLEITON JOAQUIM NERY LACERDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003146-19.2018.8.11.0002; AUTOR(A): MARIA DA CONCEICAO SILVA 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Conclusão indevida, aguarde-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004259-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

NEYSE MARCELA DA SILVA LEMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

KLEITON JOAQUIM NERY LACERDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004259-08.2018.8.11.0002; AUTOR(A): NEYSE MARCELA DA SILVA 

LEMES RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. 

Trata-se de ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento 

com pedido de tutela antecipada proposta por NEYSE MARCELA DA 

SILVA LEMES, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Verifico que o caso dos 

autos é de emenda à inicial, nos termos do que prevê o art. 319, III, IV e VII 

do CPC. 3. Conforme se vê do preâmbulo da inicial, a autora ingressou 

com a presente ação revisional, cumulado com outros pedidos, todavia, 

não informou em seu pedido, quais cláusulas que pretende revisar, os 

valores que entende devidos, quais taxas que supostamente são ilegais 

(CPC, inciso IV, art. 319). 4. Verifico ainda que, não informa os 

fundamentos jurídicos dos pedidos (CPC, inciso III, art. 319), em especial à 

revisão do contrato. 5. Por fim, em atendimento ao item VII do citado artigo, 

não traz a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. 6. Sendo assim concedo prazo de 15 

(quinze) dias para que sane as irregularidades acima apontadas, sob 

pena de indeferimento da inicial. (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005225-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR (ADVOGADO(A))

A. G. A. GARCIA EIRELI - ME (AUTOR(A))
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ALESANDRA GESLAINE ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

KLEITON JOAQUIM NERY LACERDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005225-68.2018.8.11.0002; AUTOR(A): A. G. A. GARCIA EIRELI - ME, 

ALESANDRA GESLAINE ALENCAR RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos. 1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, em aplicação analógica do art. 1.018, § 1º do CPC. 2. 

Aguarde-se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. 3. No mais, 

seguem informações ao agravo, digitadas em uma lauda. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002945-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DANIELI VIECILI - ME (EXECUTADO)

GEMMA BEDIN VIECILI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KLEITON JOAQUIM NERY LACERDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002945-27.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: IVAN DANIELI VIECILI - ME, GEMMA BEDIN VIECILI Vistos. 1. 

Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007725-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KLEITON JOAQUIM NERY LACERDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007725-44.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP Vistos. 1. 

Considerando o teor da decisão proferida no Conflito de Competência nº 

1014297-2017.8.11.0000, determino a remessa do processo ao Juízo da 

4ª Vara Cível desta Comarca. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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